
ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1การพัฒนาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๑ ยทุธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

๑. ยทุธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

        ๑.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมและ

ศกึษาดงูานเพือ่

เพิม่ศกัยภาพ 

ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ใหแ้กบ่คุลากร

และประชาชน

ผูน้ าชมุชน, อสม.

 และประชาชนใน

เขตพืน้ที ่อบต.

ทา่ชา้ง

300,000

 อบต.

300,000

 อบต.

300,000

 อบต.

300,000

 อบต.

300,000

 อบต.
ผูน้ าชมุชน, 

อสม. และ

ประชาชน

ท่ัวไปมี

ศกัยภาพใน

การท าให ้

ชมุชนเขม้แข็ง

ส านักงานปลดัฯ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



2 โครงการตาม

แนวพระราชด าริ

ของหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

๑. เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง และ

สามารถน าไป

ปฏบิัตใิหเ้กดิผล

ในการด าเนนิชวีติ  

        ๒. ผูน้ า

ชมุชน องคก์รภาค

ประชาชน 

เครอืขา่ยรว่มกันจัด

เวทปีระชาคม

ปรับปรงุแผน

ชมุชนตามแนวคดิ

เศรษฐกจิพอเพยีง

8 หมูบ่า้น 100,000

 อบต.

100,000

 อบต.

100,000

 อบต.

100,000

 อบต.

100,000

 อบต.

ทกุหมูบ่า้นมี

แผนชมุชน

ในการ

แกปั้ญหา

ความยากจน

 ตามแนวคดิ

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

อบต./

พัฒนา

ชมุชน

อ าเภอ, 

เกษตร

อ าเภอ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



3 โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

เพือ่จา่ยเป็น

คา่ใชจ้า่ยใน

โครงการอัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิ

พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนารถบพติร 

สมเด็จพระนางเจา้

สริกิติต ์

พระบรมราชนินีาถ 

ในรัชกาลที ่9 

และสมเด็จพระ

เจา้อยูหั่วมหา

วชริาลงกรณ 

บดนิทรเทพยวราง

กรู

1 ครัง้/ปี     

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

ด าเนนิ

โครงการ

ตาม

พระราชด าริ

พระบาทสมเด็

จพระ

เจา้อยูห่วั 

พระราช

เสาวนยี ์

สมเด็จพระ

นางเจา้ฯ 

พระบรมราชนิี

นาถ

ส านักงานปลดัฯ

4 โครงการปลกูป่า

เฉลมิพระเกยีรติ

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

   

10,000 

  อบต.

   

10,000 

  อบต.

   

10,000 

  อบต.

   

10,000 

  อบต.

   

10,000 

  อบต.

ประชาชน

เกดิความรัก

และหวง

แหนแหลง่น ้า

 ลุม่น ้าล า

คลอง และ

ป่าไม ้

ส านักงานปลดัฯ



5 โครงการ

อนุรักษ์

พันธกุรรมพชื อัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิ

สมเด็จพระ

กนษิฐาธริาช

เจา้กรมสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราช

กมุารี

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

พันธุพ์ชื

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

   ๒

0,000  

 อบต.

   ๒

0,000  

 อบต.

   

50,000 

  อบต.

   

50,000 

  อบต.

   

50,000 

  อบต.

ด าเนนิ

โครงการ

ตาม

พระราชด าริ

สมเด็จพระ

กนษิฐาธริาช

เจา้กรม

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสดุา

ฯ สยามบรม

ราชกมุารี

ส านักงานปลดัฯ

6 โครงการรักน ้า 

รักป่า รักษา

แผน่ดนิ

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

ประชาชน

เกดิความรัก

และหวง

แหนแหลง่น ้า

 ลุม่น ้าล า

คลอง และ

ป่าไม ้

ส านักงานปลดัฯ

7 โครงการปลกู

หญา้แฝก อัน

เนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

    

50,000 

   อบต.

ประชาชน

เกดิความรัก

และหวง

แหนแหลง่น ้า

 ลุม่น ้าล า

คลอง และ

ป่าไม ้

ส านักงา

นปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



8 โครงการน ้าคอื

ชวีติ “ศาสตร์

พระราชาสูแ่ปลง

เกษตร

ผสมผสาน

ประชารัฐ”

เพือ่น าศาสตร์

พระราชาในการใช ้

ประโยชนจ์าก

แหลง่น ้ามา

ยกระดบัคณุภาพ

ชวีติและสรา้ง

รายไดใ้หก้ับ

ประชาชน

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

    

30,000 

   อบต.

    

30,000 

   อบต.

    

30,000 

   อบต.

    

30,000 

   อบต.

    

30,000 

   อบต.

สามารถน า

ศาสตร์

พระราชาใน

การไปใช ้

ประโยชน์

จากแหลง่น ้า

 มายกระดบั

คณุภาพชวีติ

และรายได ้

ใหก้ับ

ประชาชน

ส านักงา

นปลดัฯ

๑. ยทุธศาสตรก์ารสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

        ๑.2 แผนงานสาธารณสขุ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

พระราชด ารดิา้น

สาธารณสขุ

เพือ่เป็นเงนิ

อดุหนุนเพือ่

พัฒนางานดา้น

สาธารณสขุตาม

พระราชด าร ิในเขต

 อบต. ใหม้ี

ประสทิธภิาพ

8 หมูบ่า้น 

20,000.-/หมูบ่า้น

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

สาธารณสขุ

อยา่งท่ัวถงึ

ส านักงา

นปลดัฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา

๒. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา

       ๒.๑ แผนงานการศกึษา

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ตดิตัง้ระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย

อนิเตอรเ์น็ต

ศพด.

1.เพือ่ขยายระบบ

คอมพวิเตอร ์และ

อนิเตรเ์น็ภายใน 

ศพด.      2.เพือ่

อ านวยความ

สะดวกดา้นการ

ด าเนนิงานดา้น

เอกสารและขอ้มลู 

                           

      3.เพือ่เป็น

แหลง่ขอ้มลู และ

สบืคน้งานตา่ง ๆ   

                 4.เพือ่

เป็นเครือ่งมอืใน

การปฏบิัตงิานและ

เป็นชอ่งทางใน

การตดิตอ่สือ่สาร

ระบบ

อนิเตอรเ์น็ต

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

   ๒

0,000  

 อบต.

   ๒

0,000  

 อบต.

   ๒

0,000  

 อบต.

   ๒

0,000  

 อบต.

   ๒

0,000  

 อบต.

บคุลากรของ

 ศพด. อบต.

ทา่ชา้ง และ

เด็กปฐมวยั 

ไดป้ระโยชน์

จาก

คอมพวิเตอร์

และระบบ

อนิเตอรเ์น็ต

กอง

การศกึษ

า

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



2 ตดิตัง้ผา้มา่น

พรอ้มอปุกรณ์ 

บรเิวณ  ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ป้องกัน

แสงแดดและความ

รอ้นส าหรับเด็ก

ปฐมวยั และ

ป้องกันวสัดุ

อปุกรณ์เสือ่ม 

สภาพกอ่นเวลา

อันควร

ผา้มา่นหนา้ตา่ง

รอบอาคารศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

    

30,000 

   อบต.

 -  -  -  - อาคารศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็กมผีา้มา่น

ป้องกัน

แสงแดด

ส าหรับเด็ก

และป้องกัน

วสัดอุปุกรณ์

มอีายกุารใช ้

งานทีต่าม

คณุภาพ

กอง

การศกึษ

า

3 ตอ่เตมิอาคาร

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่ตอ่เตมิอาคาร

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ตอ่เตมิอาคาร     

100,000

    อบต.

 -  -  -     

100,000

    อบต.

ตอ่เตมิ

อาคารศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็ก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการตกแตง่

ปรับปรงุ

สภาพแวดลอ้ม 

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

ตกแตง่ปรับปรงุ

สภาพแวดลอ้ม 

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ทา่ชา้ง

  

20,000 

          

อบต.

  

20,000 

          

อบต.

  

20,000 

          

อบต.

  

20,000 

          

อบต.

  

20,000 

          

อบต.

สรา้งความรม่

รืน่แกศ่นูย์

เด็กเล็กเด็ก

เล็กไดเ้รยีนรู ้

ถงึธรรมชาต ิ

รัก

สิง่แวดลอ้ม 

ลดภาวะโลก

รอ้น

กอง

การศกึษ

า

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



5 สง่เสรมิคณุธรรม

จรยิธรรมแกเ่ด็ก

เล็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่สง่เสรมิใหเ้ด็ก

เล็กมคีณุธรรม

จรยิธรรม

๑ ครัง้/ปี     

5,000   

 อบต.

    

5,000   

 อบต.

    

5,000   

 อบต.

    

5,000   

 อบต.

    

5,000   

 อบต.

นักเรยีนมี

คณุธรรม

จรยิธรรม

กอง

การศกึษ

า ฯ

6 คา่ใชจ้า่ยในการ

จัดกจิกรรมในวนั

ส าคญัตา่ง ๆ 

ของศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

เพือ่ใหนั้กเรยีน

เห็นความส าคญั 

และเขา้รว่ม

กจิกรรมตา่ง ๆ เชน่

 วนัไหวค้รู วนัพ่อ

แหง่ชาต ิวนัแม่

แหง่ชาต ิ วนั

เขา้พรรษา วนั

ลอยกระทง  ฯลฯ

๑ ครัง้/ปี     

10,000 

          

อบต.

    

10,000 

          

อบต.

    

10,000 

          

อบต.

    

10,000 

          

อบต.

    

10,000 

          

อบต.

นักเรยีนรูจั้ก

วนัส าคญั

ตา่ง ๆ และ

เขา้รว่ม

กจิกรรม

ตา่ง ๆได ้

กอง

การศกึษ

า ฯ

7 โครงการ

สนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยการ

บรหิาร

สถานศกึษา

เพือ่สนับสนุนศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ทา่ชา้ง        

           -คา่อาหาร

กลางวนั

ผูเ้รยีนทีม่อีาย ุ

2-5 ปี จ านวน 60

 คน

       -  463,800 463,800 463,800 350,900 ผูเ้รยีนมี

หนังสอืเรยีน

ส าหรับใชใ้น

การเรยีนรู ้

กอง

การ

ศกึษาฯ

 ศพด.

อบต.    

 ทา่ชา้ง

 -คา่จัดการเรยีนการสอน(รายหวั)

 -คา่หนังสอืเรยีน

 -คา่อปุกรณ์การเรยีน

 -คา่เครือ่งแบบนักเรยีน

 -คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน

 -คา่พัฒนาวชิาชพีครู

8 โครงการเท

คอนกรตีหนา้

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก องคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง

เพือ่สง่เสรมิการ

จัดกจิกรรม

กลางแจง้ของ

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ทา่ชา้ง
 -  -  - 37,000 37,000 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

สถานที่

ส าหรับจัด

กจิกรรม

กลางแจง้

กอง

การ

ศกึษาฯ

 ศพด.

อบต.    

 ทา่ชา้ง



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการ

กอ่สรา้งหลงัคา

กันแดด ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

เพือ่สง่เสรมิการ

จัดกจิกรรม

กลางแจง้ของ

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ทา่ชา้ง
 -  -  - 120,000 120,000 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

สถานที่

ส าหรับจัด

กจิกรรม

กลางแจง้

กอง

การ

ศกึษาฯ

 ศพด.

อบต.    

 ทา่ชา้ง

10 โครงการจัดงาน

วนัเด็กแหง่ชาติ

เพือ่ใหเ้ด็ก

นักเรยีนมที า

กจิกรรมในวนัเด็ก

แหง่ชาติ

เด็กนักเรยีนใน

เขตพืน้ที ่อบต. 

๒๐๐ คน/ปี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรยีนมี

วสัดศุกึษา

เลา่เรยีน

กอง

การศกึษ

า ฯ

11 จัดซือ้เครือ่งเลน่

ส าหรับเด็ก

เพือ่พัฒนาทักษะ

และการเรยีนรู ้

ทางพัฒนาการ

ของเด็กเล็ก

อปุกรณ์เครือ่งเลน่ 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 เด็กและ

เยาวชนมี

สนามเด็ก

เลน่และ

อปุกรณ์

เครือ่งเลน่ไว ้

ออกก าลงักาย

กอง

การศกึษ

า ฯ

12 โครงการจัดซือ้

เครือ่งขยาย

เสยีงพรอ้ม

อปุกรณ์ ส าหรับ

ตดิตัง้ภายใน

อาคาร ศพด.

เพือ่ใหนั้กเรยีนมี

วสัดอุปุกรณ์

ประกอบการเรยีน

การสอน

เครือ่งขยายเสยีง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรยีนมี

วสัดอุปุกรณ์

ประกอบการ

เรยีนการสอน

กอง

การศกึษ

า ฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



13 จัดซือ้วสัดุ

การศกึษา

เพือ่ใหเ้ด็กและ

เยาวชนไดศ้กึษา

เรยีนรูจ้ากการ

เรยีนการสอนทีใ่ช ้

สือ่และครภัุณฑท์ี่

มปีระสทิธภิาพ

สมดุ ดนิสอ ไม ้

บรรทัด ยางลบ 

ดนิสอส ีกระดาษ

วาดเขยีน  แผน่

กันกระแทก  ๓๐

 แผน่ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ

เยาวชนได ้

ศกึษาเรยีนรู ้

จากการ

เรยีนการ

สอนทีใ่ชส้ือ่

และครภัุณฑ์

ทีม่ี

ประสทิธภิาพ

กอง

การศกึษ

า ฯ

14 จัดตัง้ศนูยเ์รยีนรู ้

ชมุชน อบต.ทา่

ชา้ง

เพือ่ใหม้ี

ศนูยก์ลางการ

เรยีนรูข้องชมุชน

๑ แหง่ 10,000  -  -  - 10,000 ประชาชนมี

ศนูยก์าร

เรยีนรูท้ีค่รบ

วงจร มี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ ี

กอง

การศกึษ

า ฯ

15 เยีย่มบา้น

นักเรยีนของ

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่รับทราบความ

เป็นอยูข่อง

นักเรยีนและ

ผูป้กครอง

ผูป้กครองและ

นักเรยีน

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรยีน

ไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหา,

 ผูป้กครองมี

ความสมัพันธ์

ทีด่กีับครู

กอง

การศกึษ

า ฯ

16 พัฒนาผูด้แูลเด็ก

เล็ก

เพือ่เพิม่ความรู ้

และน าความรูม้า

ปรับปรงุการ

ปฏบิัตงิาน

ครศูนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 นักเรยีนมี

พัฒนาการที่

ดสีมวยั

กอง

การศกึษ

า ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



17 แขง่ขนักฬีาพ่อ

แมล่กูผกูสมัพันธ์

เพือ่สง่เสรมิการ

ออกก าลงักายแก่

เด็ก และใหรู้จั้กกฎ

 กตกิา และความ

สามัคคี

๑ ครัง้/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กมี

สขุภาพ

แข็งแรง

รูจั้กกฎ

กตกิา และมี

ความสามัคคี

กอง

การ

ศกึษาฯ

18 โครงการ

ปฐมนเิทศน์

ผูป้กครอง

เพือ่สรา้ง

ความสมัพันธ์

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

คร ูผูป้กครองและ

๑ ครัง้/ปี 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กไดเ้รยีนรู ้

ถงึความ

กตญัญู

กตเวท ีแกผู่ ้

กอง

การ

ศกึษาฯ

19 โครงการพัฒนา

ศกัยภาพเด็กและ

เยาวชน

เพือ่พัฒนาทักษะ

และการเรยีนรู ้

ทางพัฒนาการ

ของเด็กและ

เยาวชน

อยา่งนอ้ย ๑ ครัง้

 /ปี
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและ

เยาวชน

เตบิโตเป็น

คนดขีอง

สงัคม

กอง

การ

ศกึษาฯ

20 พัฒนาแกนน า

เยาวชน

เพือ่จัดกจิกรรม

พัฒนาแกนน า

เยาวชนในพืน้ที่

อยา่งนอ้ย ๑ ครัง้

 /ปี
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แกนน า

เยาวชนใน

พืน้ที่

สามารถน า

ความรูไ้ป

ถา่ยทอดแก่

เยาวชนใน

พืน้ทีไ่ด ้

กอง

การ

ศกึษาฯ

21 โครงการศกึษา

แหลง่เรยีนรูน้อก

โรงเรยีน

เพือ่สง่เสรมิการ

เรยีนรูน้อกโรงเรยีน

๑ ครัง้/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรยีนได ้

เรยีนรู ้

ส ิง่แวดลอ้ม

นอกเหนอืจาก

ในหอ้งเรยีน

กอง

การศกึษ

า ฯ

22
โครงการสง่เสรมิ

สขุภาพเด็ก

ปฐมวยั

เพือ่เด็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ไดรั้บการตรวจ

สขุภาพ 1 ครัง้/ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรยีนมี

พัฒนาการที่

ดสีมวยั

กอง

การ

ศกึษาฯ



23 ออกก าลงักาย

เพือ่สขุภาพเด็ก

ปฐมวยั

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยั

มสีขุภาพแข็งแรง
1 ครัง้/ปี

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็กปฐมวยัมี

สขุภาพ

แข็งแรง

กอง

การศกึษ

า ฯ
24 ฟันสวยยิม้ใส

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยั

มสีขุภาพฟันทีด่ี
1 ครัง้/ปี

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็กปฐมวยัมี

สขุภาพฟันทีด่ี

กอง

การศกึษ

า ฯ
25 หนูนอ้ยรักการ

อา่น
เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยั

มนีสิยัรักการอา่น
1 ครัง้/ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวยัมี

นสิยัรักการ

อา่น

กอง

การศกึษ

า ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการ

วทิยาศาสตร์ เพือ่จัดกจิกรรม

จม-ลอย สจีากพชื

 การตวง ชัง่ ขนาด

 ใหเ้ด็กมทัีกษะใน

การสงัเกตแุละ

เขา้ใจกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์

เด็กศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กองคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง ๔๐

 คน

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

เด็กมทัีกษะ

ในการสงัเกตุ

รูจั้กกสน

ตดิตามเหตุ

และผล

กอง

การศกึษ

า ฯ

27 โครงการโตไป

ไมโ่กง

เพือ่จัดกจิกรรมการ

เขา้แถวรอคอย ไม่

โกหก เอือ้เฟ้ือ 

ปลกูฝังใหเ้ด็กมี

ความซือ่ตรง มี

วนัิยในตวัเองและ

มคีวามรับผดิชอบ 

แสดงออกได ้

เหมาะสม

เด็กศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กองคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง ๔๐

 คน

500 500 500 500 500 เด็กมคีวาม

ซือ่ตรง ไม่

โกหก มวีนัิย

 มคีวาม

รับผดิชอบ

กอง

การศกึษ

า ฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



29 โครงการสง่เสรมิ

การเรยีนรูภ้มู ิ

ปัญญาทอ้งถิน่

เพือ่สง่เสรมิภมู ิ

ปัญญาทอ้งถิน่

ใหก้ับเด็กปฐมวยั

๑ ครัง้/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวยัมี

ความรู ้

เกีย่วกับภมูิ

ปัญญา

ทอ้งถิน่

กอง

การศกึษ

า ฯ

30 โครงการจัด

ประชมุ

คณะกรรมการ

บรหิาร

สถานศกึษา

เพือ่จัดประชมุ

กรรมการ วาง

แนวทางในการ

พัฒนาศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

คณะกรรมการ

บรหิาร

สถานศกึษา ๑๑

 คน

500 500 500 500 500 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กบา้น

ทา่ชา้งมี

แนวทางใน

การบรหิาร

จัดการ

สว่นกา

กรศกึษา

 ฯ

31

โครงการจัดหา

สือ่การเรยีนการ

สอนเด็ก

เพือ่สง่เสรมิการ

เรยีนการสอนของ

เด็กปฐมวยั

๑ ครัง้/ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมสีือ่

การเรยีนการ

สอน

กอง

การศกึษ

า ฯ

32
โครงการสง่เสรมิ

ศกัยภาพให ้

ผูป้กครองในการ

สง่เสรมิ

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวยั

เพือ่สง่เสรมิ

ศกัยภาพให ้

ผูป้กครองในการ

เลีย้งดบูตุร

๑ ครัง้/ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูป้กครองมี

ศกัยภาพใน

การเลีย้งดู

บตุร

กอง

การศกึษ

า ฯ

33 โครงการปพูืน้

ยางบรเิวณพืน้ที่

สนามเด็กเลน่

เพือ่ปแูผน่ยางนุ่ม

ปพูืน้ ใหเ้ด็กมี

ความปลอดภัยใน

การเลน่กลางแจง้

และมคีวามรม่รืน่

ป้องกันแสงแดด

ปพูืน้ยางสนาม

เด็กเลน่ ๑ สนาม
 -  - 30,000 30,000 30,000 เด็กมคีวาม

ปลอดภัยใน

การเลน่

กจิกรรม

กลางแจง้

กอง

การศกึษ

า ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า

กอง

การศกึษ

า ฯ

28 โครงการ

เศรษฐกจิ

พอเพยีง ศพด.

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยั

ไดเ้รยีนรู ้

เศรษฐกจิพอเพยีง

๑ ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวยั

ไดเ้รยีนรู ้

เศรษฐกจิ



(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการจัดท า

ทีพั่กผูป้กครอง

เพือ่จัดท าทีพั่ก

ผูป้กครองน่ังรอรับ

และสง่เด็ก และมี

มมุความรูด้ว้ย

ทีพั่กผูป้กครอง 

๑ หลงั ขนาด

กวา้ง ๒๕๐ ม. 

ยาว ๓ ม. สงู 

๒.๕๐ ม.

 -  - 20,000 20,000 20,000 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมทีี่

ส าหรับให ้

ผูป้กครอง

ไดพั้กและมี

ความรู ้

กอง

การศกึษ

า ฯ

35 โครงการผูส้งูวยั

ใสใ่จลกูหลาน

เพือ่จัดหาผูส้งูวยัที่

เป็นภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่มา

ถา่ยทอดใหเ้ด็กมี

ความรูแ้ละใกลช้ดิ

กันมากขึน้

ผูส้งูวยัและเด็ก

เล็ก

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ผูส้งูวยัได ้

ถา่ยทอด

ความรู ้

เขา้ใจในการ

ดแูล

ลกูหลาน

มากขึน้และ

ไดร้ว่ม

กจิกรรมใน

การพัฒนา

เด็กเล็ก

กอง

การศกึษ

า ฯ

36 โครงการมอบใบ

ประกาศนยีบัตร 

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยั

มคีวามภาคภมูใจ

๑ ครัง้/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กปฐมวยัมี

ความ

ภาคภมูใิจ 

และไดรั้บใบ

ประกาศนยีบัต

ร

กอง

การศกึษ

า ฯ

37 ปรับปรงุหอ้งน ้า 

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่ใหม้หีอ้งน ้าที่

ถกูสขุลกัษณะ 

และพอเพยีงกับ

เด็กปฐมวยั

หอ้งน ้าศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

10,000  -  -  - 10,000 มหีอ้งน ้าถกู

สขุลกัษณะ 

และพอเพยีง

อบต.

ทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



38 จัดท าทีล่า้งหนา้

 แปรงฟัน ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ใหม้ทีีล่า้ง

หนา้แปรงฟันทีถ่กู

สขุลกัษณะ และ

พอเพยีงกับเด็ก

ปฐมวยั

ทีล่า้งหนา้แปรง

ฟันศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

100,000  -  -  - 100,000 มทีีล่า้งหนา้ 

แปรงฟันที่

ถกู

สขุลกัษณะ 

และพอเพยีง

อบต.

ทา่ชา้ง

39 โครงการอาหาร

กลางวนั

โรงเรยีนสงักัด

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้

พืน้ฐาน จ านวน 2

 โรงเรยีน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิ

อดุหนุนโครงการ

อาหารกลางวนั

โรงเรยีนสงักัด

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้

พืน้ฐาน จ านวน ๒ 

โรงเรยีน

นักเรยีนโรงเรยีน

ไทรงามเฉลมิ

พระเกยีรต ิและ

โรงเรยีนพมิาน

ประชาสนัต ์

จ านวน 115 คน 

จัดสรรจ านวน  

๒๐๐ วนั อัตรา

เด็กคนละ 21 

บาท/วนั

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรยีนชัน้

อนุบาล-ป.6

 ทกุคนได ้

รับประทาน

อาหาร

กลางวนัตาม

นโยบายของ

รัฐ

กอง

การศกึษ

า ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

กอง

การศกึษ

า ฯ

40 อาหารเสรมิ (นม)

 โรงเรยีน

เพือ่จา่ยเป็นคา่

จัดซือ้อาหารเสรมิ 

(นม) ส าหรับ

โรงเรยีนสงักัด

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

นักเรยีนโรงเรยีน

ไทรงามเฉลมิ

พระเกยีรต ิและ

โรงเรยีนพมิาน

ประชาสนัต ์

จ านวน 115 คน 

จัดสรรจ านวน 

300,000 300,000 220,365 300,000 300,000 นักเรยีนชัน้

อนุบาล-ป.6

 ทกุคนได ้

รับประทาน

อาหารเสรมิ 

(นม) ตาม

นโยบายของ



41 โครงการหนูนอ้ย

อาเซยีน

เพือ่จัดหา

สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ 

ของประเทศ

อาเซยีนใหเ้ด็กได ้

เรยีนรูด้า้น

วฒันธรรมเขา้

ภาษาตา่งประเทศ

และธงชาตขิอง

นานาชาติ

เด็กศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กองคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง 4๔

 คน

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กไดรู้ ้

วฒันธรรม

ทางภาษา, 

ธงชาติ

นานาชาต,ิ 

ภาษาตา่งประ

เทศ

กอง

การศกึษ

า ฯ

42 อาหารเสรมิ (นม)

 ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กได ้

รับประทานอาหาร

เสรมิ (นม)อยา่ง

ท่ัวถงึ

เด็กในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก  

จ านวน  4๔ คน 

จัดสรรจ านวน 

260 วนั อัตรา

คนละ 7.37 บาท

75,000 75,000 90,000 90,000 90,000 เด็กในศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็กได ้

รับประทาน

อาหารเสรมิ 

(นม) ตาม

นโยบายของ

รัฐ

กอง

การศกึษ

า ฯ

43 โครงการสง่เสรมิ

สนับสนุนกลุม่ 

TO BE 

NUMBER ONE

เพือ่กระตุน้ใหแ้ด็ก

และเยาวชน

ตระหนักถงึโทษ

และขอ้เสยีของยา

เสพตดิ

เด็กและเยาวชน

ในเขต อบต.ทา่

ชา้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ

เยาวชนมี

ทักษะในการ

ใชช้วีติโดย

สามารถ

หลกีเลีย่ง

จากยาเสพ

ตดิได ้

กอง

การศกึษ

า ฯ

44 โครงการสง่ทา้ย

ปีเกา่ตอ้นรับปี

ใหม่

เพือ่ใหเ้ด็กไดรู้จั้ก

แลกเปลีย่นสิง่ของ

เด็กศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กองคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง 34

 คน

500 500 500 500 500 เด็กไดเ้รยีนรู ้

การ

แลกเปลีย่น

สิง่ของ

กอง

การศกึษ

า ฯ



45 พัฒนาทักษะ

ความรูท้าง

วชิาการ

เพือ่ใหก้ลุม่

นักเรยีนในเขต

พืน้ทีม่ทัีกษะทาง

วชิาการทีเ่พิม่ข ึน้ 

สามารถแขง่ขนัได ้

๑ ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรยีนมี

ทักษะทาง

วชิาการที่

เพิม่ข ึน้ 

สามารถ

แขง่ขนัได ้

อบต.

ทา่ชา้ง/

ร.ร.ไทร

งามฯ/

รร.

พมิานฯ

46 โครงการป้องกัน

ยาเสพตดิศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กใน 

ศพด. มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ ถงึ

โทษและพษิภัย

ของยาเสพตดิ

๑ ครัง้/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กและ

เยาวชนมี

ทักษะในการ

ใชช้วีติโดย

สามารถ

หลกีเลีย่ง

จากยาเสพ

ตดิได

กองการศกึษา ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 โครงการป้องกัน

โรคตดิตอ่ในเด็ก

เพือ่จัดหาวสัด-ุ

อปุกรณ์ในการท า

ความสะอาดอาคาร

 สือ่และของใช ้

เด็กใหม้อีปุกรณ์

และเครือ่งใช ้

สะอาดและ

ปราศจากโรค

รวมถงึการป้องกัน

โรคตา่ง ๆ

อปุกรณ์ในการ

ท าความสะอาด 

ตลอดปีการศกึษา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ใหเ้ด็กใน

ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

อปุกรณ์และ

เครือ่งใช ้

สะอาด

ปราศจาก

เชือ้โรค

กอง

การศกึษ

า ฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



48 โครงการจัดหา

เครือ่งเลน่สนาม

เด็กเลน่

เพือ่ความ

ปลอดภัยและมี

จ านวนเครือ่งเลน่

เพยีงพอกับจ านวน

เด็ก

เครือ่งเลน่สนาม

เด็กเลน่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กมคีวาม

ปลอดภัย

และมจี านวน

เครือ่งเลน่

เพยีงพอ

กอง

การศกึษ

า ฯ

49 โครงการจัดหา

ครพูีเ่ลีย้งเด็ก

เพือ่จัดหาครพูี่

เลีย้งเพิม่ ให ้

เพยีงพอกับจ านวน

เด็ก

ครพูีเ่ลีย้งเด็ก ๑ 

คน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ศพด. มคีรพูี่

เลีย้ง

เพยีงพอตอ่

จ านวนเด็ก

กอง

การศกึษ

า ฯ

50 การจัดกจิกรรม

ในวนัส าคญัตา่ง ๆ

เพือ่แสดงความ

จงรักภักดแีละ

ส านกึในพระมหา

กรณุาธคิณุใน

สถาบัน

พระมหากษัตรยิ์

และราชวงษ์

งานราชพธิตีา่งๆ 

เชน่           - วนั

เฉลมิพระ

ชนมพรรษา    - 

วนัปิยมหาราช 

ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พสกนกิรได ้

มโีอกาส

แสดงออก

ถงึความ

จงรักภักดี

ตอ่สถาบัน

พระมหากษัต

รยิ์

กอง

การศกึษ

า ฯ

51 อดุหนุนกลุม่

อนุรักษ์

วฒันธรรมทอ้งถิน่

1. เพือ่สนับสนุน

การจัดท าเทยีน

พรรษา
๑ ครัง้/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประเพณี

วฒันธรรม

ทอ้งถิน่ของ

ต าบลให ้

ด ารงอยูส่บืไป

กอง

การศกึษ

า ฯ

52 อดุหนุนอ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

โครงการจัดงาน

รัฐพธิี

1. เพือ่สนับสนุนการ

จัดงานรัฐพธิ ีเชน่ 

งานวนัพอ่แหง่ชาต ิ

งานวนัแมแ่หง่ชาติ

๒ ครัง้/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ประชาชน

ชาวอ าเภอ

เฉลมิพระ

เกยีรต ิได ้

แสดงความ

จงรักภักดี

ตอ่สถาบัน

พระมหากษัต

รยิ์

กอง

การศกึษ

า ฯ



53 โครงการกอ่สรา้ง

รัว้และประตศูนูย์

พัฒนาเด็กเด็ก

1. เพือ่เป็นการกัน้

เขตพืน้ทีข่องศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก     

      2. เพือ่ความ

ปลอดภัยของเด็ก

เล็ก ศพด.

รัว้คอนกรตี 

พรอ้มประต ู

ความยาว 33.5 

เมตร

 -  -  - 250,000 250,000 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

ขอบเขต

พืน้ทีช่ดัเจน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 โครงการ

กอ่สรา้งป้ายชือ่

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

ป้ายชือ่ ศพด. 1 

ป้าย
 -  -  - 80,000 80,000 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมี

ป้ายบอกเขต

รับผดิชอบ

กองชา่ง

55 โครงการถมดนิ

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก

เพือ่ปรับปรงุพืน้ที่

บรเิวณศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

ถมดนิ กวา้ง 

39.00 เมตร ยาว

 4.80 เมตร

 -  -  - 30,500 30,500 ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กมภีมู ิ

ทัศนท์ีด่ ี

กองชา่ง

56 โครงการแหลง่

เรยีนรูใ้นศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่สง่เสรมิการ

เรยีนรูใ้นศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

๑ ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรยีนได ้

เรยีนรู ้

ส ิง่แวดลอ้ม

จากใน

หอ้งเรยีน

กอง

การศกึษ

า ฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่   ๑ การพัฒนาและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกจิ

                             ๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร

๓. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร

        ๓.๑ แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมสง่เสรมิ

อาชพี

๑. เพือ่สง่เสรมิและ

เพิม่ศกัยภาพใน

การรวมกลุม่

ประกอบอาชพีและ

เพิม่รายไดใ้หแ้ก่

ราษฎร

กลุม่อาชพี ใน

เขต อบต.ทา่ชา้ง
##### ##### ##### ##### ##### กลุม่อาชพีมี

วสัดอุปุกรณ์

ในการ

ประกอบ

อาชพีใหม้ี

รายไดเ้พิม่ขึน้

อบต.

ทา่ชา้ง/

พัฒนา

ชมุชน/

เกษตร

๑. เพือ่อบรมให ้

ความรูเ้รือ่งการ

ป้องกันและก าจัด

ศตัรพูชืแก่

เกษตรกรผูป้ลกูมัน

ในเรือ่ง      ๒. 

๔.เพือ่ใหผู้บ้รโิภค

ไดรั้บความ

ปลอดภัยจากการ

บรโิภคสนิคา้ทาง

การเกษตร

30,000 30,000  - ผูป้ลกูมัน

ส าปะหลงัมี

ความรูใ้น

การก าจัด

เพลีย้แป้ง

มัน

ส าปะหลงั

และสามาร

ถา่ยทอด

ความรูแ้ก่

เกษตรกร

รายอืน่ได ้   -

 ใชส้ารเคมี

ในการท า

การเกษตร 

เป็นการลด

ตน้ทนุการ

อบต./

เกษตร

ต าบล

2 ศนูยถ์า่ยทอด

เทคโนโลยดีา้น

การเกษตรระดบั

ต าบล

 - อบรมใหค้วามรู ้

เกษตรกรผูป้ลกู

มัน ๑๐๐ ราย     

         - 

เกษตรกรลดการ

ใชส้ารเคมใีน

การท า

การเกษตร รอ้ย

ละ 100

30,000 30,000

๓. เพือ่ให ้

เกษตรกรไมใ่ช ้

สารเคมใีน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

30,000

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



๕.เพือ่เป็นการลด

ตน้ทนุการผลติและ

เพิม่รายไดแ้ก่

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพือ่อบรมให ้

ความรูเ้รือ่งการ

ป้องกันและก าจัด

ศตัรพูชืแก่

เกษตรกรผูป้ลกูมัน

ในเรือ่ง
๒. สง่เสรมิและ

สนับสนุน

การเกษตรปลอด

สารพษิ
4 ปรับปรงุ

ซอ่มแซมแพ

เหล็กตดิตัง้

เครือ่งสบูน ้า 

สถานสีบูน ้าดว้ย

ไฟฟ้า หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน

1 แพ  -  -  - 500,000 500,000 การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

กองชา่ง

ทกุหมูบ่า้นมี

แผนชมุชน

ในการ

แกปั้ญหา

ความยากจน

 ตามแนวคดิ

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

อบต./

พัฒนา

ชมุชน

อ าเภอ/

เกษตร

อ าเภอ

30,000 30,000  - ผูป้ลกูมัน

ส าปะหลงัมี

ความรูใ้น

การก าจัด

เพลีย้แป้ง

มัน

ส าปะหลงั

และสามาร

ถา่ยทอด

ความรูแ้ก่

เกษตรกร

รายอืน่ได ้   -

 ใชส้ารเคมี

ในการท า

การเกษตร 

เป็นการลด

ตน้ทนุการ

อบต./

เกษตร

ต าบล

โครงการ

ถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารเก

ษตร

8 หมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000

2 ศนูยถ์า่ยทอด

เทคโนโลยดีา้น

การเกษตรระดบั

ต าบล

 - อบรมใหค้วามรู ้

เกษตรกรผูป้ลกู

มัน ๑๐๐ ราย     

         - 

เกษตรกรลดการ

ใชส้ารเคมใีน

การท า

การเกษตร รอ้ย

ละ 100

30,000 30,000

3 20,000 20,000

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

30,000





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่    ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

                              ๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๔ ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคม

๔. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคม

        ๔.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงาน

วนัผูส้งูอายุ

เพือ่สง่เสรมิและ

อนุรักษ์วฒันธรรม

 ประเพณีอันดงีาม

ไวใ้หล้กูหลานได ้

สบืทอด

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์ประเพณี

อันดงีาม

###### ##### ##### ##### ##### ประชาชนได ้

สบืทอด

ประเพณี

วฒันธรรม

อันดงีาม

ส านักงา

นปลดัฯ

๑. เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนและเปิด

โอกาสใหผู้ส้งูอายุ

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น๒. เพือ่ให ้

ผูส้งูอายมุี

ทางเลอืกในการ

ประกอบอาชพีให ้

มรีายไดเ้ป็นของ

ตนเอง
๓. เพือ่ใหช้มุชน

ไดเ้ห็นคณุคา่

ความส าคญัของ

ผูส้งูอายุ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

สง่เสรมิ

ศกัยภาพการใช ้

ภมูปัิญญา

ผูส้งูอายุ

กลุม่ผูส้งูอายใุน

เขตพืน้ที ่อบต.

ทา่ชา้ง

2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

สรา้งรายได ้

ใหแ้ก่

ผูส้งูอาย ุ 

และสบืสาน

ภมูปัิญญา

ดา้นตา่งๆ 

ใหส้งัคมได ้

ตระหนักใน

คณุคา่ผูส้งู

อาย

ส านักงา

นปลดัฯ



3 จัดตัง้ศนูยเ์รยีนรู ้

ภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

เพือ่สง่เสรมิและ

อนุรักษ์ภมูปัิญหา

ทอ้งถิน่ของชมุชน

ประชาชน

หมูบ่า้นหนองบัวรี

 -  - 50,000 50,000 50,000 อนุรักษ์ภมูิ

ปัญญา

ทอ้งถิน่ให ้

คงอยู่

ส านักงา

นปลดัฯ

4 จัดซือ้รถกระเชา้

 ตดิชดุเครน

เพือ่การปฏบิัตงิาน

มปีระสทิธภิาพ

๑ คนั ####### ###### ###### ###### ###### การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

มี

ประสทิธภิาพ

ส านักงา

นปลดัฯ

๔. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคม

        ๔.๒ แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

ปรับปรงุ

สภาพแวดลอ้ม

และทีอ่ยูอ่าศยั

ใหแ้กผู่ย้ากไร ้

ผูด้อ้ยโอกาส 

และผูม้รีายได ้

นอ้ย

เพือ่พัฒนาดา้น

คณุภาพชวีติ

ใหแ้กผู่ย้ากไร ้

ผูด้อ้ยโอกาสและ

ผูม้รีายไดน้อ้ย

ประชาชนในเขต

พืน้ทีอ่งคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้ง

 - 60,000 60,000 60,000 60,000 ผูย้ากไร ้

ผูด้อ้ยโอกาส

และผูม้ี

รายไดน้อ้ย 

มคีณุภาพ

ชวีติทีด่ ี

ส านักงา

นปลดั

๑. เพือ่ใหค้น

พกิารและผูด้แูล

คนพกิารมอีาชพี

1.คนพกิาร

และผูด้แูล

คนพกิารมี

อาชพี

 - ส านักงา

นปลดั

30,0002 30,000โครงการสง่เสรมิ

อาชพีใหแ้กค่น

พกิารและผูด้แูล

คนพกิาร

ผูพ้กิารและ

ผูด้แูลผูพ้กิาร

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบของ

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

30,000 30,000



๒. เพือ่ใหค้น

พกิารมคีวาม

เชือ่มั่นในคณุคา่

ของตวัเอง

2.คนพกิารมี

ความเชือ่มั่น

ในคณุคา่

ของตวัเอง

๓. เพือ่ใหผู้ด้แูลมี

ความรู ้

3.ผูด้แูลคน

พกิารมคีวามรู ้

1. เพือ่ใหผู้ป่้วย

เอดสม์คีวามรูใ้น

การประกอบอาชพี

1.ผูป่้วย

เอดสม์ี

ความรูใ้น

การประกอบ

อาชพี

2.เพือ่ใหผู้ป่้วย

เอดสม์อีาชพี

2.ผูป่้วย

เอดสม์อีาชพี

3.เพือ่ใหผู้ป่้วย

เอดสม์คีวาม

เชือ่มั่นในคณุคา่

ของตวัเอง

3.ผูป่้วย

เอดสม์คีวาม

เชือ่มั่นใน

คณุคา่ของ

ตวัเอง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส านักงา

นปลดั

50,000 50,000

โครงการสง่เสรมิ

อาชพีใหแ้ก่

ผูป่้วยเอดสแ์ละ

ผูด้อ้ยโอกาส

ผูป่้วยเอดสใ์น

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบของ

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

 - ส านักงา

นปลดั

ส านักงา

นปลดัฯ

1. มกีารลด

ปรมิาณขยะ

ลง             

      2. ชว่ย

ให ้

ส ิง่แวดลอ้ม

ดขี ึน้

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

30,000

20,000

50,000 50,0001.เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการ

ขยะมลูฝอยใน

พืน้ที ่                

             2.เพือ่

รณรงคแ์ละขยาย

ด าเนนิการขยาย

ผลในหมูบ่า้นใน

เขตพืน้ทีเ่ขต

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

โครงการอบรม

ใหค้วามรูใ้นการ

ก าจัดและคดั

แยกขยะ

2

3  - 

30,000

20,000

โครงการสง่เสรมิ

อาชพีใหแ้กค่น

พกิารและผูด้แูล

คนพกิาร

ผูพ้กิารและ

ผูด้แูลผูพ้กิาร

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบของ

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

30,000

20,000

30,000

20,000

4 50,000



5 โครงการธนาคารขยะ1.เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการ

ขยะมลูฝอยใน

พืน้ที ่                

                2.เพือ่

รณรงคแ์ละขยาย

ผลสูก่ารสรา้ง

ด าเนนิการขยาย

ผลในหมูบ่า้นใน

เขตพืน้ทีเ่ขต

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. มกีารลด

ปรมิาณขยะ

ลง             

     2. ชว่ย

ให ้

ส ิง่แวดลอ้ม

ดขี ึน้           

          3.ได ้

ส านักงา

นปลดัฯ

9 โครงการอบรม

และศกึษาดงูาน

ผูส้งูอาย ุ"สงูวยั

อยา่งมคีา่ ชรา

อยา่งมคีณุ"

เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ

ไดรั้บการพัฒนา

คณุภาพชวีติ

ผูส้งูอาย ุ60 ปี

ขึน้ไป จ านวน 

200 คน

 -  -  - 200,000 200,000 ผูส้งูอายมุี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ ีและ

อยูใ่นสงัคม

ไดอ้ยา่งมี

ความสขุ

ส านักงา

นปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ส านักงานปลดัฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สรา้งรายได ้

ใหแ้ก่

ประชาชน

ส านักงานปลดัฯ

50,000 50,000 50,000 อ านวยความ

สะดวก

ใหก้ับ

ประชาชน

เพือ่มารว่ม

งานรัฐพธิ ี

หรอืพระราช

พธิตีา่ง ๆ 

7

8

50,000 50,000โครงการจัด

กจิกรรมเฉลมิ

พระเกยีรติ

เพือ่การจัด

โครงการ/กจิกรรม

 และจัดซือ้วสัดใุน

การประชาสมัพันธ์

เชญิชวน หรอื

อ านวยความ

สะดวกใหก้ับ

ประชาชนเพือ่มาเพือ่สนับสนุนให ้

ประชาชนในการ

ประกอบอาชพีให ้

มรีายไดเ้ป็นของ

ประชาในเขต 

อบต.ทา่ชา้ง

โครงการสง่เสรมิ

การประกอบ

อาชพีของ

ประชาชน

อยา่งนอ้ย 1 

ครัง้/ปี

30,000 30,000 30,000 ส านักงา

นปลดัฯ

ประชาชนได ้

เขา้มามสีว่น

รว่มและมี

บทบาทใน

การก าหนด

นโยบาย 

ความ

6 30,000 30,000เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดแ้สดงความ

คดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา แนว

ทางแกไ้ข และมี

สว่นรว่มในการ

โครงการ

สง่เสรมิ

ประชาธปิไตย

และการมสีว่น

รว่มของประชาชน

อยา่งนอ้ย 1 ครัง้/ปี



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการให ้

ความรูแ้ก่

ประชาชน

เกีย่วกับ

จติส านกึ

พลเมอืงและการ

เป็นพลเมอืงดี

วถิปีระชาธปิไตย

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดแ้สดงความ

คดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา แนว

ทางแกไ้ข และมี

สว่นรว่มในการ

ก าหนดแนวทาง

การพัฒนาทอ้งถิน่

อยา่งนอ้ย 1 ครัง้/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

๑. เพือ่เป็นการ

ป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพ

ตดิ
๒. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาสงัคมใน

พืน้ทีท่ีม่กีารแพร่

ระบาดของยาเสพ

ตดิ

13 เบีย้ยังชพีผูป่้วย

เอดส์
เพือ่ใหผู้ป่้วยเอดส์

 มเีงนิเพือ่เลีย้งชพี
4 คน/ปี 30,000 30,000 24,000 30,000 30,000 ผูป่้วยเอดสม์ี

เงนิเลีย้งชพี

งบกลาง

10,000 10,000 ประชาชนได ้

เขา้มามสีว่น

รว่ม และมี

บทบาทใน

การก าหนด

นโยบาย 

ความ

ส านักงานปลดัฯอยา่งนอ้ย 1 

ครัง้/ปี

10,000 10,000 10,000โครงการอบรม

ใหค้วามรู ้

เกีย่วกับบทบาท

ของประชาชนใน

การมสีว่นรว่ม

ตามหลกัการ

บรหิารกจิการ

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดแ้สดงความ

คดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา แนว

ทางแกไ้ข และมี

สว่นรว่มในการ

11

ส านักงานปลดัฯ50,000 50,000 50,000 ประชาชน

ทราบถงึการ

ป้องกันและ

แพรร่ะบาด

ของยาเสพ

ตดิ และรูจั้ก

วธิแีกไ้ข

ปัญหาการ

แพรร่ะบาด

ของยาเสพ

ตดิในพืน้ที ่

อกีทัง้น า

โครงการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหา

ยาเสพตดิ

อยา่งนอ้ย 1 

โครงการ/ปี

12 50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



14 โครงการสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ผูส้งูอายุ

เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ

ไดรั้บการพัฒนา

คณุภาพชวีติ

ผูส้งูอาย ุ60 

ปีขึน้ไป 

จ านวน 40 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูส้งูอายมุี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ ีและ

อยูใ่นสงัคม

ไดอ้ยา่งมี

ความสขุ

ส านักงา

นปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหา

สงัคม

เพือ่จัดกจิกรรม

เกีย่วกับปัญหา

สงัคม เชน่ โรค

เอดส ์การละเมดิ

สทิธเิด็ก สตร ีการ

ตัง้ครรภใ์นกลุม่

วยัรุน่ เป็นตน้

อยา่งนอ้ย ๑ 

ครัง้/ปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน

ตระหนักถงึ

ปัญหาสงัคม

และสามารถ

ชว่ยกัน

ป้องกันและ

แกไ้ขได ้

ส านักงา

นปลดัฯ

16 โครงการพัฒนา

สตรแีละครอบครัว

เพือ่ให ้

กลุม่เป้าหมาย

ไดรั้บการพัฒนา

คณุภาพชวีติ

กลุม่สตร ีในเขต

พืน้ที ่อบต.ทา่

ชา้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุม่เป้าหมาย

มคีณุภาพ

ชวีติทีด่ ีและ

อยูใ่นสงัคม

ไดอ้ยา่งมี

ความสขุ

ส านักงา

นปลดัฯ

17 คา่ยเยาวชน

อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม

เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์

เยาวชน จ านวน 

๓๐ คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนเกดิ

ความรักและ

หวงแหน

แหลง่น ้า ลุม่

น ้าล าคลอง 

และป่าไม ้

ส านักงา

นปลดัฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



18 โครงการสรา้ง

ขวญัก าลงัใจ 

หว่งใย ใสใ่จ

ผูส้งูอายุ

โรงเรยีนผูส้งูอายุ

 1 โรงเรยีน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงา

นปลดัฯ

19 สนับสนุนเรอื

ทอ้งแบน หมูท่ี ่

๕ บา้นหนองบัวรี

เพือ่ใชเ้ป็นพาหนะ

ในการชว่ยเหลอื

ราษฎรเมือ่เกดิ

เหตอุทุกภัยใน

หมูบ่า้น

เรือ่ทอ้งแบน  -  - 10,000 10,000 10,000 ชว่ยเหลอื

ราษฎรเมือ่

เกดิเหตุ

อทุกภัย

ส านักงา

นปลดัฯ

20 จัดซือ้เรอื

ทอ้งแบนประจ า

หมูบ่า้น หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

เพือ่ใชเ้ป็นพาหนะ

ในการชว่ยเหลอื

ราษฎรเมือ่เกดิ

เหตอุทุกภัยใน

หมูบ่า้น

เรือ่ทอ้งแบน  -  -  - 10,000 10,000 ชว่ยเหลอื

ราษฎรเมือ่

เกดิเหตุ

อทุกภัย

ส านักงา

นปลดัฯ

21 โครงการสง่เสรมิ

และสนับสนุน

การสรา้งความ

ปรองดองและ

สมานฉันทข์อง

คนในชาติ

เพือ่

ประชาสมัพันธ์

กระตุน้เตอืนให ้

ประชาชนเกดิ

ความรัก ความ

สามัคคแีละรว่มมอื

สรา้งความสงบสขุ

สมานฉันทใ์ห ้

เกดิขึน้ใน

สงัคมไทย

ประชาชนเกดิ

ความปรองดอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน

เกดิความรัก 

ความ

สามัคคแีละ

รว่มมอืสรา้ง

ความสงบ

สขุ

สมานฉันท์

ใหเ้กดิขึน้ใน

สงัคมไทย

ส านักงา

นปลดัฯ

22 หอ้งสมดุ

ประชาชน หมูท่ี ่

6 บา้นดา่นทา่แดง

๑. ประชาชน

ตระหนักและเห็น

ความส าคญัของ

การอา่น        ๒. 

เพิม่ความรูใ้ห ้

ประชาชน

ประชาชนไดรั้บความรู ้150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
ประชาชนมี

แหลง่สบืคน้

ขอ้มลูตา่ง ๆ

 และไดรั้บ

ความรู ้

ส านักงา

นปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า



(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 ทีอ่า่น

หนังสอืพมิพ์

ประจ าหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

๑. ประชาชน

ตระหนักและเห็น

ความส าคญัของ

การอา่น        ๒. 

เพิม่ความรูใ้ห ้

ประชาชน

ประชาชนไดรั้บความรู ้50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ประชาชนมี

แหลง่สบืคน้

ขอ้มลูตา่ง ๆ

 และไดรั้บ

ความรู ้

ส านักงา

นปลดัฯ

24 โครงการเตาเผา

ขยะ และถังขยะ

ประจ าหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่๖ บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการ

ขยะมลูฝอยใน

พืน้ที ่                

              2.เพือ่

รณรงคแ์ละขยาย

ผลสูก่ารสรา้ง

กระบวนการมสีว่น

รว่มของประชาชน

ด าเนนิการขยาย

ผลในหมูบ่า้นใน

เขตพืน้ทีเ่ขต

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทา่ชา้ง

 -  - 50,000 50,000 50,000 1. มกีารลด

ปรมิาณขยะ

ลง             

     2. ชว่ย

ให ้

ส ิง่แวดลอ้ม

ดขี ึน้

ส านักงานปลดัฯ

25 เบีย้ยังชพี

ผูส้งูอายุ

เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ มี

เงนิเพือ่เลีย้งชพี

ผูส้งูอายุ ####### ###### ###### ###### ###### ผูส้งูอายมุี

เงนิเลีย้งชพี

งบกลาง

26 เบีย้ยังชพีผูพ้กิาร เพือ่ใหผู้พ้กิาร มี

เงนิเพือ่เลีย้งชพี

ผูพ้กิาร ####### ###### ###### ###### ###### ผูพ้กิารมเีงนิ

เลีย้งชพี

งบกลาง

27 หอ้งสมดุประชาชน๑. ประชาชน

ตระหนักและเห็น

ความส าคญัของ

การอา่น        ๒. 

เพิม่ความรูใ้ห ้

ประชาชน

ประชาชนไดรั้บความรู ้150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
ประชาชนมี

แหลง่สบืคน้

ขอ้มลูตา่ง ๆ

 และไดรั้บ

ความรู ้

ส านักงา

นปลดัฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



28 โครงการสง่เสรมิ

กลุม่อาชพีปลกู

ผักปลอดสารพษิ

 หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติของ

ประชาชนใน

หมูบ่า้น            2.

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นมอีาชพี

ประชาชนในหมูบ่า้น 100,000 100,000 ประชาช

นใน

หมูบ่า้น

มอีาชพี

 80%

ประชาชนมี

อาชพีเลีย้งดู

ตนเองได ้

ส านักงา

นปลดัฯ

29 โครงการสง่เสรมิ

กลุม่ปุ๋ ยอนิทรยี์

ชวีภาพ หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

1. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติของ

ประชาชนใน

หมูบ่า้น            2.

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นมอีาชพี

ประชาชนในหมูบ่า้น 100,000 100,000 ประชาช

นใน

หมูบ่า้น

มอีาชพี

 80%

ประชาชนมี

อาชพีเลีย้งดู

ตนเองได ้

ส านักงา

นปลดัฯ

30 โครงการสง่เสรมิ

กลุม่เลีย้งสตัว ์

หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติของ

ประชาชนใน

หมูบ่า้น            2.

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นมอีาชพี

ประชาชนในหมูบ่า้น 100,000 100,000 ประชาช

นใน

หมูบ่า้น

มอีาชพี

 80%

ประชาชนมี

อาชพีเลีย้งดู

ตนเองได ้

ส านักงา

นปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



31 โครงการ

อาสาสมัคร

บรบิาลทอ้งถิน่

เพือ่ดแูล

ผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ

1. เพือ่ให ้

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

พึง่พงิ ไดรั้บการ

ดแูลทางดา้น

รา่งกาย จติใจ 

อารมณ์           2. 

เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ

สามารถด ารงชวีติ

ใหม้คีณุภาพชวีติ

ทีด่ ี

 อาสาสมัคร

บรบิาลทอ้งถิน่ 

จ านวน 2 คน

 -  -  -  - 150,000 ผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ

ไดรั้บการ

ดแูล

ทางดา้น

อนามัย

พืน้ฐาน

ส านักงา

นปลดัฯ



ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่    ๒ ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสขุ

๕. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสขุ

       5.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสตัว์

ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จาก

โรคพษิสนัุขบา้ 

ตามพระราช

ปณธิานของ

ศาสตราจารย ์

ดร.สมเด็จพระ

เจา้ลกูเธอเจา้ฟ้า

จฬุาภรณ์วลยั

ลกัษณ์ อัครราช

กมุารี

 - ใหป้ระชาชนมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

เรือ่งโรคพษิสนัุข

บา้         - เพือ่

ป้องกันการเกดิ

โรคพษิสนัุขบา้ใน

คนจากสตัวเ์ลีย้ง

ประชาชนไดรั้บ

ความรูเ้กีย่วกับ

โรคพษิสนัุขบา้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - สรา้งพืน้ที่

ปลอดโรค

พษิสนัุขบา้   

       - ไมม่ี

ประชาชน

ป่วยหรอื

เสยีชวีติจาก

โรคพษิสนัุข

บา้

ส านักงานปลดัฯ

2 โครงการ

พระราชด ารดิา้น

สาธารณสขุ

เพือ่เป็นเงนิ

อดุหนุนเพือ่

พัฒนางานดา้น

สาธารณสขุตาม

พระราชด าร ิในเขต

 อบต. ใหม้ี

ประสทิธภิาพ

8 หมูบ่า้น 

20,000.-/หมูบ่า้น

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

สาธารณสขุ

อยา่งท่ัวถงึ

ส านักงา

นปลดัฯ

                     ๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



3 เงนิสมทบ

กองทนุ

หลกัประกัน

สขุภาพ อบต.

ทา่ชา้ง

เพือ่เป็นเงนิสมทบ

การด าเนนิการ

บรกิารดา้น

สาธารณสขุแก่

ประชาชนในพืน้ที่

ประชาชนไดรั้บ

บรกิารจากกอง

ทนหลกัประกัน

สขุภาพ อบต.

ทา่ชา้ง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

สาธารณสขุ

จากกองทนุ

หลกัประกัน

สขุภาพ 

อบต.ทา่ชา้ง

งบกลาง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 จัดซือ้วสัดุ

วทิยาศาสตร์

เพือ่ใหม้วีสัดุ

วทิยาศาสตรห์รอื

การแพทย ์เชน่ 

เวชภัณฑ ์

แอลกอฮอล ์

เคมภัีณฑ ์ถงุมอื 

แผน่ตรวจระดบั

น ้าตาลในเลอืด 

ชดุตรวจคดักรอง

เบาหวาน น ้ายา

ตา่ง ๆ ฯลฯ

๘ หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

จากศนูย์

สาธารณสขุ

มลูฐานทีม่ี

วสัดุ

การแพทยท์ี่

ครบครัน

ส านักงา

นปลดัฯ

5 โครงการป้องกัน

และควบคมุโรค

ไขเ้ลอืดออก

 1. เพือ่ลดอัตรา

ป่วยดว้ยโรค

ไขเ้ลอืดออก        

               2. เพือ่

ก าจัดแหลง่

เพาะพันธุย์งุลาย

 - จัดซือ้น ้ายา

พ่นหมอกควนั 

ทรายอะเบท ฯลฯ

               - 

ประชาชน

ปลอดภัยจาก

โรคไขเ้ลอืดออก

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

สาธารณสขุ

จากกองทนุ

หลกัประกัน

สขุภาพ 

อบต.ทา่ชา้ง

ส านักงานปลดัฯ

โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ที่



6 โครงการสตัว์

ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จาก

โรคพษิสนัุขบา้

 - ใหป้ระชาชนมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

เรือ่งโรคพษิสนัุข

บา้         - เพือ่

ป้องกันการเกดิ

โรคพษิสนัุขบา้ใน

คนจากสตัวเ์ลีย้ง

ประชาชนไดรั้บ

ความรูเ้กีย่วกับ

โรคพษิสนัุขบา้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - สรา้งพืน้ที่

ปลอดโรค

พษิสนัุขบา้   

        - ไม่

มปีรระชาชน

ป่วยหรอื

เสยีชวีติจาก

โรคพษิสนัุข

บา้

ส านักงานปลดัฯ

7 โครงการป้องกัน

และควบคมุ

โรคตดิตอ่

เพือ่ใหป้ระรชาชน

ในเขต อบต.ทา่

ชา้ง มคีวามรู ้

เกีย่วกับโรคตดิตอ่

และสามารถ

ควบคมุการระบาด

ของโรคตดิตอ่ใน

พืน้ที่

ประชาชนไดรั้บ

ความรูเ้กีย่วกับ

โรคตดิตอ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี

สว่นรว่มใน

การจัดการ

และดแูล

สขุภาพตนเอ

รวมทัง้มสีว่น

รว่มในการ

จัดการ

ส านักงานปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการลด

ความเสีย่งโรค

ไมต่ดิตอ่

เพือ่สง่เสรมิ

ศกัยภาพชมุชนให ้

สามารถจัดการ

ปัจจัยเสีย่งเพือ่

ป้องกัน ควบคมุ

โรคไมต่ดิตอ่ได ้

ประชาชนไดรั้บ

ความรูเ้กีย่วกับ

โรคไมต่ดิตอ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี

สว่นรวมใน

การจัดการ

และดแูล

สขุภาพ

ตนเอง 

รวมทัง้มสีว่น

รว่มในการ

ส านักงานปลดัฯ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



9 โครงการสง่เสรมิ

สขุภาพผูส้งูอายุ

สรา้งจติสดใส

รา่งกายแข็งแรง 

เขต อบต.ทา่ชา้ง

 1.เพือ่ใหค้วามรู ้

ดา้นสขุภาพแก่

ผูส้งูอาย ุ 2.

เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ

สามารถดแูล

สขุภาพและ

แกปั้ญหาดา้น

สขุภาพดว้ยตนเอง

  3.เพือ่ให ้

ผูส้งูอายไุดม้กีาร

พบปะและ

แลกเปลีย่น

ประสบการณ์  4.

เพือ่ใหก้าร

ด าเนนิงานของ

ชมรมผูส้งูอายมุี

ความตอ่เนือ่งและ

ยั่งยนื

ผูส้งูอายใุนเขต อบต.ทา่ชา้ง30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1.ผูส้งูอายุ

มคีวามรู ้เจต

คตทัิกษะ

และการ

ปฏบิัตติน

เกา่ยวกับ

การดแูล

ตนเอง        

2.ผูส้งูอายมุี

การปรับตวั

ไดด้ขี ึน้ 

สนใจเขา้

กลุม่รว่ม

กจิกรรมใน

ชมรมอยา่ง

ตอ่เนือ่ง  3.

ผูส้งูอายุ

สขุภาพ

รา่งกาย

แข็งแรงไม่

ป่วยดว้ยโรค

หรอืไดรั้บ

อบุัตเิหตทุี่

เกดิจากการ

ปฏบิัตตินที่

ไมถ่กูตอ้ง

ส านักงานปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า



(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ อบรมผูด้แูลผู ้

พกิาร เขต 

อบต.ทา่ชา้ง

 1.เพือ่ใหผู้พ้กิาร

มคีวามรูใ้นการ

ดแูลสขุภาพใน

ชวีติประจ าวนั  2.

เพือ่ใหผู้พ้กิารมี

ความเชือ่มั่นใน

คณุคา่ของตวัเอง  

            3.เพือ่ให ้

ผูด้แูลมคีวามรู ้

ความเขา้ใจในการ

ดแูลผูพ้กิาร        

4.เพือ่คน้หาและ

ควบคมุโรค

ผูพ้กิารเขตพืน้ที่

รับผดิชอบของ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตบลทา่ชา้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  1.ผูพ้กิารมี

ความรูใ้น

การดแูล

สขุภาพมาก

ขึน้             

         2.

ผูด้แูลผู ้

พกิารมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจในการ

ดแูลผูพ้กิาร

มากขึน้ 3.ผู ้

พกิารมคีวาม

เชือ่มั่นใน

คณุคา่ของ

ตวัเอง         

          4.ผู ้

พกิารมี

สขุภาพกาย 

และ

สขุภาพจติทีด่ ี

ส านักงานปลดัฯ

๑๑ คา่ใชจ้า่ยในการ

สง่เสรมิการ

ด าเนนิงานและ

บรหิารจัดการ

ระบบการแพทย์

ฉุกเฉนิ

เพือ่ใหบ้รกิารทาง

การแพทยใ์นกรณี

ฉุกเฉนิ

เพือ่ใหบ้รกิาร

ประชาชนในกรณี

เกดิเหตฉุุกเฉนิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ใหบ้รกิาร

ประชาชน

เมือ่เกดิเหตุ

ฉุกเฉนิได ้

อยา่ง

ทันทว่งที

ส านักงา

นปลดัฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



๑๒ อปุกรณ์

การแพทย ์ชดุวดั

ระดบัน ้าตาล หมู่

ที ่๔ บา้นสามแคว

เพือ่ใหบ้รกิารใน

การวดัระดบั

น ้าตาลในเลอืดซึง่

เป็นตน้เหตขุอง

โรคเบาหวาน 

ความดนัโลหติ

ชดุวดัระดบั

น ้าตาล
 -  - 30,000 30,000 30,000

ประชาชนลด

ความเสีย่ง

ตอ่การเป็น

โรคเบาหวาน

ส านักงา

นปลดัฯ

๑๓
โครงการบา้น

ทอ้งถิน่ประชา

ถิน่ประชารัฐรว่ม

ใจ เทดิไทอ้งค์

ราชนัย ์ราชนิี

เพือ่ชว่ยบรรเทา

ความเดอืดรอ้น

ดา้นทีอ่ยูใ่หแ้ก่

ประชาชน

ประชาชนในเขตพืน้ที่ อบต.50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ซอ่มแซม

บา้นเรอืน

ประชาชนให ้

มคีวามป็นอ

ยูท่ีด่ขี ึน้

ส านักงานปลดัฯ

๑๔ จัดซือ้ตูย้า

สามัญประจ า

หมูบ่า้นขนาด

ใหญ ่พรอ้มยา

และเครือ่งชัง่

น ้าหนัก

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการป้องกัน

และควบคมุโรค

พษิสนัุขบา้

 - ใหป้ระชาชนมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

เรือ่งโรคพษิสนัุข

บา้    - เพือ่

ป้องกันการเกดิ

โรคพษิสนัุขบา้ใน

คนจากสตัวเ์ลีย้ง

ประชาชนไดรั้บ

ความรูเ้กีย่วกับ

โรคพษิสนัุขบา้

50,000 50,000 50,000 50,000 80,000  - สรา้งพืน้ที่

ปลอดโรค

พษิสนัุขบา้   

       - ไมม่ี

ประชาชน

ป่วยหรอื

เสยีชวีติจาก

โรคพษิสนัุข

บา้

ส านักงานปลดัฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



16 โครงการ

ป้องกันลควบคมุ

การระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019 

(โควดิ 19)

1.เพือ่ใหม้คีวามรู ้

ในการป้องกัน

โรคตดิตอ่เชือ้

ไวรัสโคโรน่า 

2019 

(COVID-19)   2.

เพือ่สง่เสรมิและ

สนับสนุนให ้

ประชาชนสามารถ

ป้องกันโรคระบาด

ดว้ยตนเอง

ประชาชนไดรั้บ

ความรูเ้กีย่วกับ

โรคตดิตอ่เชือ้

ไวรัสโคโรนา 

2019 (โควดิ 19)

 -  - 50,000 50,000 150,000 ประชาชน

ตระหนักใน

การเฝ้าระวงั

และป้องกัน

โรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา

 2019  

(COVID-19)

ส านักงานปลดัฯ

17 คา่ใชจ้า่ยในการ

ดแูลผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิใน

ระยะยาว

เพือ่ใหผู้ส้งูอายทุี่

มภีาวะพึง่พงิไดรั้บ

การบรกิารดแูล

ระยะยาวดา้น

สาธารณสขุสา

หรับผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ

ผูด้แูลผูส้งูอายุ

  จ านวน 2 คน

 -  - 20,000 20,000 20,000 ผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ 

จะไดรั้บการ

บรกิารดแูล

ระยะยาว

ดา้น

สาธารณสขุ

สา่หรับ

ผูส้งูอายทุีม่ ี

ภาวะพึง่พงิ

ส านักงานปลดัฯ

18 โครงการป้องกัน

และควบคมุโรค

ไขเ้ลอืดออก

 1. เพือ่ลดอัตรา

ป่วยดว้ยโรค

ไขเ้ลอืดออก  2. 

เพือ่ก าจัดแหลง่

เพาะพันธุย์งุลาย

 - จัดซือ้น ้ายา

พ่นหมอกควนั 

ทรายอะเบท ฯลฯ

    - ประชาชน

ปลอดภัยจาก

โรคไขเ้ลอืดออก

 -  -  - 70,000 50,000 ประชาชน

ไดรั้บบรกิาร

สาธารณสขุ

จากกองทนุ

หลกัประกัน

สขุภาพ 

อบต.ทา่ชา้ง

ส านักงานปลดัฯ





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบันหลักของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๖ ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

๖. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

       ๖.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ถมดนิที่

สาธารณประโยชน์

เพือ่กอ่สรา้ง

เพือ่การปฏบิัตงิาน

มปีระสทิธภิาพ

ถมดนิ กวา้ง ๒๐

 เมตร ยาว 

๒๓.๕๐ เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การ

ปฏบิัตงิาน

เป็นไปอยา่ง

อบต.

ทา่ชา้ง

2 โครงการ

กอ่สรา้งป้าย

ประชาสมัพันธ์

ทางเขา้ทีท่ าการ

 อบต.ทา่ชา้ง

เพือ่เป็น

เอกลักษณ์ของ   

หน่วยงาน องคก์ร

ป้าย

ประชาสมัพันธ์

ทางเขา้ทีท่ าการ

 อบต.ทา่ชา้ง  

จ านวน  1 ป้าย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต.ทา่ชา้ง

 มป้ีายเป็น

เอกลักษณ์   

  ประจ าทีท่ า

การ

กองชา่ง

1.เพือ่ความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย
2.เพือ่ป้องกัน

อันตรายทีจ่ะเกดิ

ขึน้กับเองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล

ทา่ชา้งได ้
4 โครงการตอ่เตมิ

อาคารทีท่ าการ 

อบต.ทา่ชา้ง

เพือ่ตอ่เตมิอาคาร

ทีท่ าการ อบต.ทา่

ชา้ง

ตอ่เตมิอาคารที่

ท าการ อบต.ทา่

ชา้ง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
องคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่

ชา้งมอีาคาร

เพือ่ใช ้

ปฏบิัตงิาน

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

สามารถ

ป้องกัน

อันตรายทีจ่ะ

เกดิขึน้กับที่

ท าการ

องคก์าร

บรหิารสว่น

กองชา่งกอ่สรา้งประตรัูว้

ทีท่ าการ อบต.

ทา่ชา้ง จ านวน 

1 รัว้

3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000โครงการ

กอ่สรา้งประตรัูว้

ทีท่ าการ อบต.

ทา่ชา้ง



5 โครงการ

ปรับปรงุหอ้งน ้า 

ทีท่ าการ อบต.

ทา่ชา้ง

ปรับปรงุหอ้งน ้า ที่

ท าการ อบต.ทา่

ชา้ง

หอ้งน ้า อบต.

ทา่ชา้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
อบต.ทา่ชา้ง

 มหีอ้งน ้าที่

ไดม้าตรฐาน

 สะอาด ถกู

สขุอนามัย

กองชา่ง

6 โครงการ

กอ่สรา้งทางลาด

ส าหรับผูพ้กิาร 

ทีท่ าการ อบต.

ทา่ชา้ง

กอ่สรา้งทางลาด

ส าหรับผูพ้กิาร ที่

ท าการ อบต.ทา่

ชา้ง

ทางลาดผูพ้กิาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
เพือ่อ านวย

ความสะดวก

ใหผู้พ้กิาร

ทีม่าตดิตอ่

ราชการ

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการปรับปรงุ

ระบบผลติ

น ้าประปา อบต.

ทา่ชา้ง

1. เพือ่ใหม้นี ้าใช ้

อยา่งพอเพยีง      

             2.น ้ามี

คณุภาพสามารถ

ใชอ้ปุโภคบรโิภค

ได ้

1 แหง่  -  -  - 200,000 200,000 ประชาช

นใน

พืน้ทีม่ี

น ้าประป

าใช ้

ทกุบา้น

1. มนี ้าใช ้

อยา่ง

พอเพยีง      

   2.น ้ามี

คณุภาพ

สามารถใช ้

อปุโภค

บรโิภคได ้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



8 โครงการ

ปรับปรงุหลังคา

ส านักงาน อบต.

ทา่ชา้ง

เพือ่ปรับปรงุให ้

หลังคาส านักงาน 

อยูใ่นสภาพใชง้าน

ได ้

1 แหง่  -  -  - 210,000 210,000 มคีวาม

ปลอดภั

ยใน

ชวีติ

และ

ทรัพยส์ ิ

น รอ้ย

ละรอ้ย

หลังคา

อาคาร

ส านักงาน

ไดรั้บการ

ซอ่มแซมให ้

เกดิความ

ปลอดภัยตอ่

ทรัพยส์นิ 

และสามารถ

ใชป้ระโยชน์

ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

กองชา่ง

9 โครงการ

ปรับปรงุถนน

ทางเขา้

ส านักงาน อบต.

ทา่ชา้ง

เพือ่ใหส้ะดวกใน

การคมนาคม 

ส าหรับประชาชนที่

เขา้มาตดิตอ่

ราชการ

1 แหง่  -  -  - 200,000 200,000 ประชาช

นมี

ความ 

ปลอดภั

ยใน

การใช ้

ถนนได ้

รอ้ยละ

รอ้ย

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การคมนาคม

 ตดิตอ่

ราชการ

กองชา่ง

10 โครงการ

ปรับปรงุพืน้ที่

รอบอาคาร

ส านักงาน อบต.

ทา่ชา้ง

เพือ่ปรับปรงุ

ซอ่มแซมลาดยาง

แอสฟัลทต์กิ 

คอนกรตี รอบ

อาคารส านักงาน 

อบต.ทา่ชา้ง

1 แหง่  -  -  - 500,000 500,000 ประชาช

นมี

ความ

สะดวก

 

ปลอดภั

ย รอ้ย

ละรอ้ย

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การคมนาคม

 ตดิตอ่

ราชการ

กองชา่ง



11 โครงการ

ปรับปรงุภมูทัิศน ์

รอบส านักงาน 

อบต.ทา่ชา้ง

เพือ่ปรับปรงุภมู ิ

ทัศน ์รอบ

ส านักงาน อบต.

ทา่ชา้ง

1 แหง่  -  -  - 200,000 200,000 ประชาช

นมี

ความ

สะดวก

 

ปลอดภั

ย รอ้ย

ละรอ้ย

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก

ปลอดภัยใน

การตดิตอ่

ราชการ

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการ

ปรับปรงุถนน

ซอยบา้นผูใ้หญ ่

จากหนา้บา้น

ผูใ้หญ ่– บา้น

นางราตร ีสงิห์

สวสัดิ ์หมูท่ี ่2 

บา้นโนนเลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

200,000  -  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

13 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายหัว

สวนป่าชา้ (ขวา)

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 - 200,000  -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



14 ซุม้ประตหูมูบ่า้น

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของหมูบ่า้น

ซุม้ป้ายชือ่ ๑ ซุม้  -  - 100,000  -  - หมูบ่า้นมซีุม้

ป้ายชือ่บอก

ชือ่หมูบ่า้น

กองชา่ง

15 โครวการ

ปรับปรงุอา่งเก็บ

น ้า อา่งโนนเลยีบ

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคัญทาง

การเกษตร          

                 2. 

เพือ่แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า,ภัย

แลง้                   

         3.เพือ่ให ้

ราษฎรในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

ขนาดอา่ง กวา้ง

 10.70 ม. ยาว 

11.70 ม. ลกึ 2 

ม.

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยชน์

จาก

แหลง่น ้า

มแีหลง่น ้าไว ้

ใชส้ าหรับ

อปุโภคใน

ฤดแูลง้

กองชา่ง

16 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยไกเ่กง่

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 114 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 201,072  - 191,520  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

17 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

ผูใ้หญเ่พิม่เตมิ 

หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 126 เมตร

 - 214,704  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรัง ซอยยาย

ป่ิน ตอ่จากบา้น

นางสมมารถ หมู่

ที ่2 บา้นโนน

เลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 264 เมตร

 - 44,825  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

19 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยทราย

ทอง - หัวอา่ง 

หมูท่ี ่๒ บา้นโนน

เลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 210 เมตร 

หนา 0.50 เมตร

 พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

100,000 100,000  - #######  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

20 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยพล

แสน หมูท่ี ่2 

บา้นโนนเลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 46 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  - 73,347  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

21 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรหนิคลกุ

 สายบา้นโสง-

บา้นโนนเลยีบ 

(รมิเหมอืงสง่น ้า)

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



22 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยบา้นนาย

วเิชยีร หมูท่ี ่2 

บา้นโนนเลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

23 โครงการปรับปรงุ

ถนนสายจากอา่ง

โนนเลยีบ หมูท่ี ่2

 ถงึทางขึน้ไป

หนองสองหอ้ง 

เป็นถนนหนิคลกุ

๑. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   ๒. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร ยาว

 950 เมตร

 -  - 567,000 567,000 567,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

 -ไดถ้นนทีม่ี

มาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยรวย

น ้าใจ เสน้ตอ่

จากบา้นตาฤทธิ์

ถงึบา้นฝร่ัง หมูท่ี่

 2 บา้นโนนเลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 243 เมตร 

พืน้ผวิจราจร 

729 ตร.ม. ไหล่

ทางขา้งละ 0.20

 ม. พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

 -  -  - ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



25 โครงการ

ปรับปรงุถนน

หนา้ทางเขา้ซอย

ไกเ่กง่ หมูท่ี ่2 

บา้นโนนเลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

26 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

รอบหมูบ่า้น หมู่

ที ่2 บา้นโนน

เลยีบ

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2. 

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากสาย 

รพช. - ฟารม์หมู

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการ

ปรับปรงุ

ซอ่มแซมราง

ระบายสาย

กลางบา้น หมูท่ี ่

๔ บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

100,000  -  -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

28 โครงการขดุลอก

เหมอืงสง่น ้าจาก

ฝายหนองบัวร ี- 

ตะกดุแปรง  หมู่

ที ่๔ บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 - 100,000  -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

29 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตัวยู

 จากบา้นนาย

บญุสง่ – บา้น

นางละมอ่ม หมูท่ี่

 4 บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  - 100,000  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



30 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

คอนกรตี จาก

บา้นนางสงวน-

บา้นนายณัฐ 

พรมกร หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 - 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

31 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตัวยู

 จากบา้นนาย

ประจวบ – ตะกดุ

ตนีบา้น หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 75 

เมตร

 - 198,750  -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการปรับปรงุ

รางระบายน ้าตัวยู

 กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 40 

เมตร

100,000 100,000  -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



33 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

จากถนนด า 

(แยกป่าชา้

หนองบัวร ี(นา

ตาปาน) ถงึ ปาก

ทางบา้นสามแคว

 หมูท่ี ่๔

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,740 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

34 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงสง่น ้าดาด

คอนกรตี จาก

ฝายหนองบัวร ี

ลงตะกดุแปรง  

หมูท่ี ่๔  บา้น

สามแคว

1.เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการค

เกษตร      2.เพือ่

แกไ้ขปัญหาภัย

แลง้และขาด

แคลนน ้า

กวา้ง 2 เมตร 

ยาว 190 เมตร

 - 100,000  -  -  - ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

35 กอ่สรา้งถนน

ลกูรังรอบฝาย

หนองบัวร-ีทุง่

หวา้ตาเกง๋ หมูท่ี่

 ๔ บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  - 556,020 556,020  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



36 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรังรอบตะกดุ

ตนีบา้น หมูท่ี ่๔ 

บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  - 36,000 36,000  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

37 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรังรอบตะกดุ

แปรง หมูท่ี ่๔ 

บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 778 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 60,700 60,700 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการ

ปรับปรงุถนนผวิ

จราจรหนิคลกุ 

สายเหมอืงทุง่

หวา้ เชือ่มอ าเภอ

โนนสงู (จากเดมิ

เป็นถนนลกูรัง)

หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 124,200 124,200 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



39 โครงการ

ยกระดับถนนดนิ

ตะกดุตนีบา้น 

หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

40 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

อเนกประสงค์

กลางบา้น หมูท่ี ่

๔ บา้นสามแคว

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

สถานทีส่ าหรับท า

กจิกรรมตา่ง ๆ 

รว่มกัน

ลานอเนกประสงค ์1 ลาน  -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนมี

ลานกจิกรรม

ส าหรับท า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

41 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าคุม้

รว่มใจพัฒนา 

(ตนีบา้น) หมูท่ี ่๔

 บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

42 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าจากถัง

ประปาหมูบ่า้น

ลงล าน ้ามลู หมูท่ี่

 ๔ บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

ทอ่ระบายน ้า Ø 

0.60x1.00 เมตร

 ยาว 30 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง



43 โครงการปรับปรงุ

รางระบายน ้า

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า Ø

 0.30 เมตร  ยาว

 80 เมตร

 -  -  - 75,000 75,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 โครงการปรับภมูิ

ทัศนต์ะกดุแปรง

 หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

เพือ่ท าสนามกฬีา

และสถานทีอ่อก

ก าลังกายประจ า

หมูบ่า้น

เพือ่ใชเ้ป็น

สนามกฬีาและ

สถานทีอ่อก

ก าลังกาย

 -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนได ้

มสีนามกฬีา

และสถานที่

ออกก าลัง

กายเพือ่

สขุภาพที่

แข็งแรง

สมบรูณ์

กองชา่ง

45 โครงการ

ซอ่มแซมฝาย

หนองบัวร ีหมูท่ี ่

๔ บา้นสามแคว

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคัญทาง

การเกษตร          

                 2. 

เพือ่แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า,ภัย

แลง้                   

            3.เพือ่ให ้

ราษฎรในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



46 โครงการ

ซอ่มแซมถนน 

คสล. ทกุสาย

ภายในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่๔ บา้น

สามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ยาแนวรอยรา้ว

ของถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น

ดว้ยยางมะตอย

100,000 100,000  -  -  - ถนน คสล. 

ทีช่ ารดุไดรั้บ

การซอ่มแซม

 โดยการยา

แนวรอยรา้ว

ดว้ยยางมะ

ตอย

กองชา่ง

47 โครงการ

ซอ่มแซมฝาปิด

ตะแกรงรางน ้า

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

48 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

บา้นนาย

โสมนัส-บา้นนาย

นัด หมูท่ี ่4 บา้น

สามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



49 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

จากบา้นลงุ

พนม-บา้นนายก

รองแกว้ หมูท่ี ่4

 บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

50 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

จากบา้นตาออ้น-

ตะกดุตนีบา้น 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

51 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงดาด

คอนกรตี จาก

ฝายหนองบัวร-ี

ตะกดุแปรง หมูท่ี่

 4 บา้นสามแคว

1. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาขาดแคลน

น ้า,ภัยแลง้          

                     2.

เพือ่ใหร้าษฎรใน

พืน้ทีแ่ละใกลเ้คยีง

ไดม้นี ้าไวใ้ช ้

อปุโภค บรโิภค

และการเกษตร

เหมอืงดาดคอนกรตี 1 เหมอืง -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

รวดเร็ว 

คลอ่งตัวใน

การใชน้ ้า

เพือ่

การเกษตร

กองชา่ง

52 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าจาก

รางน ้าตัวยเูดมิ-

บอ่พักตะกดุ

แปรง หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร          2.

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

ทอ่ระบายน ้า Ø 

0.40 ระยะทาง

รวมบอ่พัก 78 

เมตร

 -  -  -  - 162,000 การ

ระบาย

น ้าทีด่ ี

และ

การ

สญัจร

ไปมา 

ไดร้อ้ย

ละรอ้ย

การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง



53 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงดาด

คอนกรตี จาก

ท านบตาเกง๋-

ฝายหนองบัวร ี

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

ในการท า

การเกษตร          

   2. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

รอ้ยละ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดใ้ช ้

ประโยชน์

จากการ

ใชน้ ้า

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากบา้นตา

เจ๊ก-โครงการโซ

ลา่เซล หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

55 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุจากถนน

รอบหมูบ่า้นไป

ทา่ปะเคยีว หมูท่ี่

 4 บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



56 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

รอบหมูบ่า้น หมู่

ที ่4 บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - ####### ####### การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

57 โครงการ

ปรับปรงุถนนหนิ

คลกุ สายฝาย

หนองบัวร-ี

ท านบตาเกง๋ 

เชือ่มเขตโนนสงู 

เหมูท่ี ่4 บา้น

สามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

58 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุ จากบา้น

นางวไิลลักษณ์-

บา้นนายเกษม 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 22,000 

เมตร หนา 0.15 

เมตร

 - #######  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



59 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าจาก

ประปาหมูบ่า้น -

ล าน ้ามลู หมูท่ี ่๔

 บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร        2.

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

ทอ่ระบายน ้า Ø 

0.40 ระยะทาง

รวมบอ่พัก 158 

เมตร

 -  - 285,300 285,300 285,300 การ

ระบาย

น ้าทีด่ ี

และ

การ

สญัจร

ไปมา 

ไดร้อ้ย

ละรอ้ย

การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

60 โครงการ

ปรับปรงุถนน 

คสล. ซอยศาล

ตาปู่  หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 469 เมตร 

พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

 -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

61 โครงการปผูวิ

แอสฟัลทต์กิสา

ยสามแยก-เขต

ชลประทาน หมูท่ี่

 4 บา้นสามแคว

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 พืน้ผวิจราจรไม่

นอ้ยกวา่ 1,600

 ตร.ม. พรอ้ม

ป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

62 โครงการวางทอ่

ระบายน ้ากลาง

หมูบ่า้น – ตะกดุ

ตนีบา้น หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

ทอ่ระบายน ้า

ขนาดเสน้ผา่น 

ศก. 0.40 ม. 

พรอ้มบอ่พัก 

ระยะทางรวมบอ่

 85 ม.

 -  -  - 155,300  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง



63 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตัวยู

 จากบา้นนาย

ประจวบ ชอ้ยขนุ

ทด – สามแยก

ไปโนนมันเทศ 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 147 

เมตร

 - 389,550  -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

64 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

พรอ้มยกถนน

จากบา้นนายศภุ

ผล – ศาลาเกา่ 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 72 

เมตร ถนนกวา้ง

 3 เมตร ยาว 50

 เมตร

 -    

190,800                

               

 85,200

 -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
65 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยนาง

สอิง้ หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 45 เมตร

69,810  -  -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



66 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยพไิล

วรรณ – นาง

สวงค ์หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 36 เมตร 

ไหลท่างเฉลีย่

ขา้งละ 0.50 

เมตร

 - 56,672  -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

67 โครงการ

ปรับปรงุถนน

ลกูรังจากท านบ

ตาเกง๋ ถงึ บา้น

ดา่นทา่แดง หมูท่ี่

 5 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  - 100,000  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

68 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากบา้น

นายทอง ดว้ง

ชา้ง – บา้น

นางลอ้ม หมูท่ี ่5

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

69 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. บา้นยายตู๊

 – บา้นนาง

แตงไทย หมูท่ี ่5

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  -  - 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
70 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

หมอนธิ-ิตะกดุทา่

เขือ่น หมูท่ี ่๕ 

บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 110 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 พืน้ผวิจราจรไม่

นอ้ยกวา่ 330 

ตร.ม.  ไหลท่าง

เฉลีย่ขา้งละ 

0.05 ม. พรอ้ม

ป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

180,000 180,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

71 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

จากศาลตาปู่ -

สระหนองบัวร ี

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 73 

เมตร

 - 131,000 131,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

72 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายสวนตา

เหงีย่ม–บา้น

หมอนธิ ิหมูท่ี ่๕

 บา้นหนองบัวรี

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

100,000  - 100,000  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



73 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุ สายท านบ

ตาเกง๋ ถงึเลยีบ

คลองอสีานเขยีว

 พรอ้มวางทอ่

ระบายน ้า หมูท่ี ่5

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 22,000 

เมตร หนา 0.15 

เมตร

 - #######  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

74 โครงการกอ่สรา้ง

 คสล. สายบา้น

ผูใ้หญส่เุทพ-

บา้นหมอนธิ ิหมู่

ที ่5 บา้นหนองัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 250 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 426,000 425,900  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
75 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยลงุแกละ 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 8,550  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



76 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตัวยู

 คุม้หนองบัวร ี

หมูท่ี ่๕ บา้น

หนองบัวรี

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.60 x 0.60 

เมตร ยาว 200 

เมตร

640,000  -  -  - 640,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

77 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

จากนาตาเสา-

นาครมูา หมูท่ี ่5

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,413 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 - 100,000  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

78 ซอ่มแซมเหมอืง

สง่น ้าดาด

คอนกรตี ดา่น

ทา่แดง-หนองบัว

ร ี(ทุง่ป่ารัง) หมูท่ี่

 5 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาขาดแคลน

น ้า,ภัยแลง้          

                     2.

เพือ่ใหร้าษฎรใน

พืน้ทีแ่ละใกลเ้คยีง

ไดม้นี ้าไวใ้ช ้

อปุโภค บรโิภค

และการเกษตร

ซอ่มแซมเหมอืง

ใหอ้ยูใ่นสภาพ

ทีส่ามารถใช ้

งานได ้

 -  -  -

40,000 40,000

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

รวดเร็ว 

คลอ่งตัวใน

การใชน้ ้า

เพือ่

การเกษตร

กองชา่ง

79 ซุม้ประตหูมูบ่า้น

 หมูท่ี ่๕ บา้น

หนองบัวรี

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของหมูบ่า้น

ซุม้ป้ายชือ่ ๑ ซุม้  -  -  - 100,000 100,000 หมูบ่า้นมซีุม้

ป้ายชือ่บอก

ชือ่หมูบ่า้น

กองชา่ง



80 กอ่สรา้งและ

ซอ่มแซม

ถนนลาดยาง

แอลฟัสตกิ สาย

บา้นหนองบัวร-ี

บา้นดา่นทาแดง 

(ถนน อบจ.) หมู่

ที ่๕ บา้นหนอง

บัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

 / อบจ.

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
81 กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

รอบหมูบ่า้น หมู่

ที ่๕ บา้นหนอง

บัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

82 กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า คุม้

โนนตาดว้ง หมูท่ี่

 5 บา้นหนองบัวรี

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                  2.

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า U 

0.30 X 0.30 

เมตร ยาว 236 

เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



83 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. เสน้

โรงเรยีนไทร

งาม-โรงสตีาพัว 

บา้นหนองบัวร-ี

บา้นใหม ่หมูท่ี ่๕

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

84 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายเหมอืงสง่

น ้าพลังงานไฟฟ้า

 หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 350 เมตร

 -  -  - 358,500 358,500 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

85 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยบา้นแม่

ลอ้ม-นาพอ่โทน

 หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 420 เมตร

 -  -  - 45,280 45,280 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

86 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายถนน รพช.-

บา้นนายพรม 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร

 -  -  - 30,500 30,500 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
87 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

จากถนนใหญ-่

คลองส าโหรง 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร ยาว 200 เมตร -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

88 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง

จากนาตาด า-ตะ

กดุตาบุง้ หมูท่ี ่๕

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

89 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงสง่น ้าทุง่

หนองขนาก หมู่

ที ่๕ บา้นหนอง

บัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

        2. เพือ่

แกไ้ขปัญหาภัย

แลง้และขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

90 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

กฬีาอเนก 

ประสงค ์หมูท่ี ่๕

 บา้นหนองบัวรี

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ลานอเนกประสงค์  - 100,000 100,000  -  - ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



91 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นายอ านวย หมูท่ี่

 5 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

92 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุ จากโคง้

บา้นหมอ – ฝ่ัง

มลูบา้นทหาร 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
91 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลทต์กิทับ

ถนนคอนกรตี 

จากหนา้วดั – 

บา้นนางล าดวน 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



92 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุ จากแยก

ป่าชา้ – นาตา

พงษ์ หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

93 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุจากแยก

หลังป่าชา้ – นา

ครมูา หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

94 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากแยก

บา้นหมอ – ฝ่ัง

มลู หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

 2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

95 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรัง จากสีแ่ยก

สวนป่า-สีแ่ยก

บา้นสามแคว 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



96 โครงการ

ปรับปรงุถนน

ลกูรังจากนบตา

เกง๋ – บา้นดา่น

ทา่แดง หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
97 โครงการปรงุปรงุ

ถนนเหมอืงนา

ตาตมู – นาตา

โมทย ์หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

98 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากบา้น

ลงุหมยุ-ถนน 

นม.1026 หมูท่ี ่5

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



99 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

ยายสะอิง้ หมูท่ี ่5

 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ



100 โครงการ

กอ่สรา้งฝายกัน้

น ้าแทนอันเกา่ที่

ช ารดุ หมูท่ี ่๖ 

บา้นดา่นทา่แด

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคัญทาง

การเกษตร          

                2. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้  

                         

3.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

100,000  -  -  -  - ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

101 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายสาย

กลางหมูบ่า้นทัง้

 2 ฝ่ัง หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  - 100,000  -  - การ

ระบาย

น ้าทีด่ ี

และ

การ

สญัจร

ไปมา 

ไดร้อ้ย

ละรอ้ย

การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง



102 โครงการ

กอ่สรา้งพนังกัน้

น ้าล าตะคลอง

บรเิวณหนา้บา้น 

ผญ.มานะ หมูท่ี ่

6 บา้นดา่นทา่แดง

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคัญทาง

การเกษตร          

                2. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้  

                         

3.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

 -  -  - 100,000  - ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

103 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

พรอ้มบอ่พัก 

ซอยสวนกลว้ย 

หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า U 

0.30 X 0.30 

เมตร ยาว 69 

เมตร

 -  -  - 114,000  - การ

ระบาย

น ้าทีด่ ี

และ

การ

สญัจร

ไปมา 

ไดร้อ้ย

ละรอ้ย

การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

104 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าซอย

อสีานเขยีว-

ท านบกา้นเหลอืง

 หมูท่ี ่6 บา้น

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

ทอ่ระบายน ้า Ø  -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



105 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรหนิคลกุ

จากบา้นผูช้ว่ย

คมสนั-ตะกดุ

อสีานเขยีว หมูท่ี่

 6 บา้นดา่นทา่

แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 125 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 62,250  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

106 โครงการ

กอ่สรา้งสถานี

สบูน ้าพลังงาน

ไฟฟ้าล าตะคอง 

หมูท่ี ่๖ บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร  2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

สถานสีบูน ้า 1 สถานี  -  -  - #######  - ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กรมชลประทาน

107 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง

เลยีบคลองอสีาน

เขยีว-ทุง่หวา้ 

หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 30,500 30,500 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

108 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. รอบ

หมูบ่า้นหมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 200,000 200,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



109 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

พรอ้มบอ่พัก 

ถนนรอบคลอง

อสีานเขยีว หมูท่ี่

 6 บา้นดา่นทา่

แดง

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

ø 0.60 เมตร 

เมตร ยาว 300 

เมตร

 -  -  - 690,000 690,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

110 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

ซอยคลองมะเดือ่

 หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า U 

0.30 X 0.30 

เมตร ยาว 100 

เมตร

 - 230,000 230,000  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
111 โครงการ

กอ่สรา้งทางขา้ม

 ซอยคลอง

มะเดือ่ไปป่าประ

เจยีม หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2.เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ø 1.0 เมตร 

เมตร ยาว 

300 เมต

 -  -  - ####### ####### ป้องกันน ้า

ทว่มและน ้า

กัดเซาะถนน

กองชา่ง

112 โครงการตอ่เตมิ

ศาลา

อเนกประสงค์

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ขยายขนาด

ศาลา

อเนกประสงค์

กลางหมูบ่า้น

 -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



113 โครงการซุม้ป้าย

ชือ่หมูบ่า้น หมูท่ี่

 ๖ บา้นดา่นทา่

แดง

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของหมูบ่า้น

ซุม้ป้ายชือ่ 1 ซุม้  -  - 250,000 250,000 หมูบ่า้นมซีุม้

ป้ายชือ่บอก

ชือ่หมูบ่า้น

กองชา่ง

114 โครงการ

กอ่สรา้งสนาม

กฬีาและสวน

สขุภาพ หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

สถานทีอ่อกก าลัง

กาย

สนามกฬีาและสวนสขุภาพ -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนได ้

มสีนามกฬีา

และสถานที่

ออกก าลัง

กายเพือ่

สขุภาพที่

แข็งแรง

สมบรูณ์

กองชา่ง

115 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

จากบา้นนาย

สงิหท์อง - 

คลองอสีานเขยีว

 หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

116 โครงการเสรมิผวิ

แอสฟัลท์

คอนกรตี สาย

สามแยกไปบา้น

ฝ่ังตะคอง หมูท่ี ่

6 บา้นดา่นทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 395 เมตร

 -  -  - 594,123  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



117 โครงการตัด

หัวแหลมเพือ่ป

ลีย่นทางน ้าล า

ตะคลองหนา้

บา้นผูใ้หญม่านะ

 หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

      2. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
118 โครงการ

กอ่สรา้งก าแพง

คอนกรตีกันน ้า

เซาะล ามลู หนา้

บา้นผูใ้หญม่านะ

 หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ป้องกันน ้า

ทว่ม             2.

เพือ่ป้องกันน ้ากัด

เซาะถนน

ความยาว 50 เมตร  -  -  - ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ป้องกันน ้า

ทว่มและน ้า

กัดเซาะถนน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



119 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรหนิคลกุ

จากบา้นผูช้ว่ย

คมสนั-ตะกดุ

อสีานเขยีว หมูท่ี่

 6 บา้นดา่นทา่

แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา        

 2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 125 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 62,250  - ประชาช

นมี

ความ 

สะดวก

ในการ 

สญัจร

ไป - มา

 ได ้

รอ้ยละ

รอ้ย

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

120 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

เหมอืงไฟฟ้าทศิ

เหนอื จากดา่น

ทา่แดง-หนองบัว

ร ีหมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

121 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

หนิคลกุจากดา่น

ทา่แดง – ท านบ

ตาเกง๋ หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



122 โครงการ

ซอ่มแซมเหมอืง

สง่น ้าจากดา่น

ทา่แดง – หนอง

บัวร ี(ทุง่ป่ารัง) 

หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

ในการท า

การเกษตร       2. 

เพือ่แกไ้ขปัญหา

ภัยแลง้และขาด

แคลนน ้า

รอ้ยละ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดใ้ช ้

ประโยชน์

จากการ

ใชน้ ้า

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
123 โครงการปรับปรงุ

รางระบายน ้า

ซอยขามใหญ ่

(บา้นลงุสาย) 

หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 179 

เมตร

 - 474,350  -  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
124 โครงการเสรมิผวิ

แอสฟัลทต์กิคอ

นกรตี จากทาง

รถไฟ-บา้นนาย

บัญชา หมูท่ี ่8 

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

1 แหง่  - 100,000  -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

กองชา่ง

125 โครงการ

กอ่สรา้งถนนค

สล. ซอยเลยีบ

คลองประปา หมู่

ที ่8 บา้นตะกดุ

ขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 235 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ผวิจราจร 705 

ตร.ม. ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 ม.

 -  -  - #######  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

กองชา่ง

126 โครงการ

กอ่สรา้งถนนค

สล. เลยีบคลอง

ประปา สวน 

อบต. ฉัตรชยั – 

บา้นลงุหน่ัน หมู่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 154 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ผวิจราจร 616 

ตร.ม. ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 ม.

####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



127 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. บา้นตา

จันทร-์ตะกดุ

สงวน หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 87 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 146,160  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

128 โครงการเสรมิผวิ

แอสฟัลทต์กิคอ

นกรตี จากบา้น

นายบัญชา-บา้น

นายประทวน  

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
129 โครงการ

กอ่สรา้งถนนค

สล. ซอยนายก 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 46 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ผวิจราจร 138 

ตร.ม. พรอ้ม

ป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

 -  -  - 68,589  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



130 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุ สายบา้นว

รากรเลยีบคลอง

ประปา หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 238 เมตร 

หนา 0.10 เมตร

 - 100,000 91,800  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

131 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายกลาง

หมูบ่า้น ตอ่จาก

บา้นผูช้ว่ย

ประทวน (เลยีบ

ทางรถไฟ) หมูท่ี่

 8 บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 - 100,000  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

132 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรังรอบตะกดุ

ประปา หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  - 100,000  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

133 โครงการ

ซอ่มแซมและ

เพิม่เตมิเหมอืง

สง่น ้าดาด

คอนกรตี หมูท่ี ่8

 บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

      2. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

กวา้ง 2 เมตร ยาว 150 เมตร -  - 100,000  -  - ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง



134 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

บรเิวณทางโคง้

เขา้วดัระเว บา้น

ตะกดุขอน หมูท่ี่

 8

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร -  -  - 110,000 110,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
135 โครงการ

ปรับปรงุ

ซอ่มแซมฝายตะ

กดุประปา หมู ่8

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคัญทาง

การเกษตร          

                2. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้  

                         

3.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

 - 100,000  -  -  - ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง

136 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุ ซอยสาม

แยกบา้นแขก-

บา้นยายหวอง 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



137 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

รอบหมูบ่า้น หมู่

ที ่8 บา้นตะกดุ

ขอน

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า U 

0.30 X 0.30 

เมตร ยาว 3,948

 เมตร

 -  -  - ####### ####### การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

138 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

ซอย 6 หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

กอ่สรา้งราง

ระบายน ้า U 

0.30 X 0.30 

เมตร ยาว 40 

เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

139 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยบา้นชาล-ี

ซอย 4 หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร -  -  - 140,900 140,900 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

140 โครงการซุม้

ประตหูมูบ่า้น 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของหมูบ่า้น

ซุม้ป้ายชือ่ ๑ ซุม้  -  -  - 100,000 100,000 หมูบ่า้นมซีุม้

ป้ายชือ่บอก

ชือ่หมูบ่า้น

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



141 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย 2 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

      2. เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

142 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย 3 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

143 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย 5 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 55 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

144 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

เลยีบทางรถไฟ –

 หัวสะพานมลู 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 55 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



145 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรังซอยบา้น

ตาแขก-บา้นยาย

ปุ๋ ย หมูท่ี ่8 บา้น

ตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 220 เมตร 

ปรมิาตรลกูรัง 

99 ลบ.ม.

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

146 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายทางเชือ่ม

ถนนเพชรมาตุ

คลา หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 751 เมตร

 -  -  - 55,000 55,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

147 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

อเนกประสงค ์ 

หมูท่ี ่8  บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ลานอเนกประสงค์  -  -  - 50,000 50,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
148 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย

ทางเขา้หมูบ่า้น 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



149 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

บา้นยายหนอม-

บา้นยายหมอน 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

150 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากถนน

สาย 226 - ทาง

รถไฟ หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

151 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน

ขา้มแมน่ ้ามลู

ระหวา่งบา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื 

หมูท่ี ่16 เชือ่ม

ไปยัง บา้นตะกดุ

ขอน หมูท่ี ่8

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่    2.เพือ่

พัฒนาคณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 50 เมตร สงู

 3.50 เมตร

 -  -  - ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และ

พัฒนา

คณุภาพชวีติ

อบต./ 

อบจ./ 

ทาง

หลวง

ชนบท

152 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. เลยีบ

คลองตะกดุ

ประปา หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
153 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. เขตตดิตอ่

 ต.พระพทุธ บา้น

 อ.จันทรแ์รม 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

154 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง 

ทับถนน คสล.

ในหมูบ่า้น หมูท่ี ่

8 บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

155 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

เลยีบทางรถไฟ 

จากบา้นนาย

ประทวน – 

สะพานด า หมูท่ี ่

8 บา้นตะกดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



156 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรังเลยีบ

เหมอืงสง่น ้าดาด

คอนกรตีดา้น

ตะวนัตกหมูบ่า้น

 หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

157 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

อาจารยจั์นทร์

แรม หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน 

เชือ่มกับ หมูท่ี ่4

 บา้นพระพทุธ 

ต าบลพระพทุธ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 4 เมตร

 ยาว 820 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

จดุเริม่ตน้ 

203733 , 

1660566            

   จดุสิน้สดุ 

203178 ,  

1660867

 -  -  - ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
158 โครงการ

ปรับปรงุ

ซอ่มแซมถนน

หนิคลกุ สาย

เลยีบทางรถไฟ-

บา้นนายประทวน

 หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 229 เมตร 

พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

 -  - 100,000 73,474  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
159 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยบา้นนางเรณู

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 80 เมตร

 - 50,000  -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



160 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย

พลไธสง หมูท่ี ่

12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 100 เมตร

 -  - 100,000  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

161 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. แยกซอย

โพธิท์อง-บา้น 

น.ส.บญุชว่ย หมู่

ที ่12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 85,200  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

162 โครงการ

กอ่สรา้งถนนค

สล. ซอยชา่ง

ชาย หมูท่ี ่12 

บา้นโนนเลยีบ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 124 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ผวิจราจร 496 

ตร.ม. ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 ม.

 -  -  - ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

กองชา่ง

163 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

นางหนู-นาตาต๋

อง หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 169 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ผวิจราจร 507 

ตร.ม. ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 ม.

 พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

 -  -  - ####### 256,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
164 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นายพัน-ประตเูกา่

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 117 เมตร 

ไหลท่างเฉลีย่

ขา้งละ 0.20 

เมตร

 -  -  - 176,661  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

165 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตัว

ยสูายบา้นใหม-่

ไทรงาม (ตอ่จาก

เดมิ) หมูท่ี ่๑๒ 

บา้นใหม่

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 40 

เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

166 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยนาง

อัมพร หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 59 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 100,536  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



167 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตัวยู

 สายกลางบา้น 

หมูท่ี ่12 บา้นใหม่

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                  2.

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 137 

เมตร

 - 363,050 365,100  -  - การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

168 โครงการ

ยกระดับคันดนิ

รอบตะกดุหนอง

บัว หมูท่ี ่๑๒ 

บา้นใหม่

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

สงู 1.00 เมตร

 -  - 70,000  -  - 1.ราษฎร

ไดรั้บความ

สะดวกใน

การใชน้ ้า

เพือ่

การเกษตร   

      2.

ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
169 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้าตัว

ยสูายบา้นใหม-่

ไทรงาม หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 45 

เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



170 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

พรอ้มบอ่พัก คุม้

บรูพา หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

               2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 80 

เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

171 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยบา้นนางเรณู

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 80 เมตร

 -  -  - 50,000 50,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

172 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. รอบตะกดุ

เขือ่น หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 774 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - ####### ####### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

173 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายไทรงาม-ทา่

วงัใหญ ่หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 91,000 91,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



174 โครงการ

ปรับปรงุถนน

พรอ้มวางทอ่

ระบายน ้า คสล.

คุม้ 4 ซอย

สมบรูณ์สขุ หมูท่ี่

 12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 175 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 พรอ้มวางทอ่

ระบายน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
175 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

รอบตะกดุคุม้

บรูพา หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

176 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายโรงเรยีนไทร

งาม-ถนน รพช. 

(นานายโล) หมูท่ี่

 12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร

 -  -  - 500,000 500,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

177 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

กฬีาอเนก 

ประสงค ์หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ลานอเนกประสงค์  -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



178 โครงการ

ยกระดับถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง

สายถนน รพช. -

 บา้นอภัยจติร 

คงฤทธิ ์หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

179 โครงการ

ยกระดับถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง

สายหมอสมคดิ -

 สระน ้านางบญุ

สง่ เสรมิใหม ่

หมูท่ี ่12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

180 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายหลัง

โรงเรยีนไทรงาม

เฉลมิพระเกยีรติ

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

181 โครงการ

กอ่สรา้งถนนหนิ

คลกุ สายสีแ่ยก

หลังโรงเรยีน

ไทรงาม – นา

นายสพุจน ์หมู ่

12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



182 โครงการ

ยกระดับถนนดนิ

จากลานตาก – 

ทา่วงัใหญ ่หมูท่ี่

 12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

183 โครงการตอ่เตมิ

ลาน

อเนกประสงค์

หลังศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

สถานทีส่ าหรับท า

กจิกรรมตา่ง ๆ 

รว่มกัน

ลาน

อเนกประสงค ์1

 ลาน

 -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

ลานกจิกรรม

ส าหรับท า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

184 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จาก

ถนนลาดยาง

กลางหมูบ่า้น – 

บา้นนางศรอีบุล 

หมู ่12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

185 โครงการปผูวิ

แอสฟัลทต์กิทับ

ถนน คสล. ซอย

บรูพา หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



186 โครงการปผูวิ

แอสฟัลทต์กิทับ

ถนน คสล. รอบ

ไทรงาม หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

187 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลทต์กิทับ

ถนน คสล. ซอย

บรูพา หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
188 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากบา้น

นายสมัฤทธิ-์ตะ

กดุตาเขือ่น หมูท่ี่

 12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



189 โครงการ

ปรับปรงุฝาราง

ระบายน ้าสาย

กลางบา้น หมูท่ี ่

12 บา้นใหม่

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

             2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 40 

เมตร

 -  - 100,000 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

190 โครงการกอ่

ยกระดับถนนดนิ

จากตะกดุแปรง-

นางปราณี หมูท่ี ่

12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

191 โครงการกอ่

ยกระดับถนน

พรอ้มรางระบาย

น ้า ซอยสมบรูณ์

สขุ หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีม่า



(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
192 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล.สายบา้น

พมิาน – ถนน

โกรกไมแ้ดง หมู่

ที ่15 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

100,000 100,000  -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

193 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรัง จากสระ

หนา้โรงเรยีน - 

รพช. หมูท่ี ่15 

บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

194 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรังสายหัวอา่ง

 – รพช. บา้น

หนองโจด หมูท่ี ่

15 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

 -  -  -  - 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



195 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย 2 

(บา้นผูใ้หญตุ่)๊ 

หมูท่ี ่๑๕ บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 87 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 194,900  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

196 โครงการ

กอ่สรา้งถนนค

สล. ซอยพมิาน 

ซอย 1 (สว่นที่

เหลอื) หมูท่ี ่15 

บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ผวิจราจร 400 

ตร.ม. ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 ม.

 พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

 -  -  - ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

197 โครงการซุม้ป้าย

ชือ่หมูบ่า้น หมูท่ี่

 15 บา้นพมิาน

เพือ่บอกพืน้ที่

ความรับผดิชอบ

ของหมูบ่า้น

ซุม้ป้ายชือ่ 1 ซุม้  -  - 250,000 250,000 หมูบ่า้นมซีุม้

ป้ายชือ่บอก

ชือ่หมูบ่า้น

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
198 โครงการ

ซอ่มแซมถนน 

คสล. ภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 645 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 903,000  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



199 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอย

รา้นคา้-สีแ่ยก 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 113,600  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

200 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

รอบหมูบ่า้น หมู่

ที ่15 บา้นพมิาน

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                  2.

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 3,948

 เมตร

 -  -  - ####### ####### การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

201 โครงการกอ่สรา้ง

รางสง่น ้าเพือ่

การเกษตรจาก

อา่งเก็บน ้าโกรก

ไมแ้ดง หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคัญทาง

การเกษตร          

                 2. 

เพือ่แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า,ภัย

แลง้                   

            3.เพือ่ให ้

ราษฎรในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

ขนาด  0.55 

เมตร ยาว 2,000

 เมตร

 -  - #######  -  - 1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

                

2.ราษฎรมี

น ้าอปุโภค

และบรโิภค

ตลอดปี

กองชา่ง



202 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ปลอดฝุ่ นกลาง

หมูบ่า้น หมูท่ี ่15

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 825 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - ####### ####### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

203 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

จากรัว้สวนสตัว-์

หัวอา่ง หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

 -  -  - 435,000 435,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
203 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง  

สายป่าชา้เกา่ 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร

 -  -  - 400,000 400,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

204 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

สายหลัง

โรงเรยีนพมิาน 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

 -  -  - 720,000 720,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



205 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรหนิคลกุ

 สายบา้นพมิาน-

โรงพยาบาล

เฉลมิพระเกยีต ิ

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 16,000 

เมตร

 -  -  - ####### ####### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

206 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

บา้นพมิาน 

ต าบลทา่ชา้ง ถงึ

 ต าบลหนองยาง

 อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรติ

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 10,200 

เมตร

 -  -  - ####### ####### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

 อบต./

อบจ

208 โครงการ

กอ่สรา้งสนาม

ฟตุซอล หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

เพือ่ท าสนามกฬีา

และสถานทีอ่อก

ก าลังกายประจ า

หมูบ่า้น

สนามกฬีาและ

สถานทีอ่อก

ก าลังกาย

 -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนได ้

มสีนามกฬีา

และสถานที่

ออกก าลัง

กายเพือ่

สขุภาพที่

แข็งแรง

สมบรูณ์

กองชา่ง

209 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

กฬีาอเนก 

ประสงค ์หมูท่ี ่1

๕ บา้นหนองบัวรี

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ลานอเนกประสงค์  -  -  - 100,000 100,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง



210 โครงการ

ปรับปรงุ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรัง สายลงุจาน

 2 หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 350 เมตร 

พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธุ์

โครงการ

 -  -  - 231,011  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
211 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง 

สาย รพช. โกรก

ไมแ้ดงเหนอื - 

บา้นพมิาน หมูท่ี่

 15 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

212 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

นายหลา่ - บา้น

นายชาตชิาย 

(ซ.บา้นตาหลา่) 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

213 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรัง คุม้ 10 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



214 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรังใตอ้า่งลงุ

จาน หมูท่ี ่15 

บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

215 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

จากสวนนายทวี

 – ถนน รพช. 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

216 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรังสายบา้น

พมิาน – ถนน

โกรกไมแ้ดง หมู่

ที ่15 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



217 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สาย

โรงเรยีนบา้น

พมิาน-แยกโกรก

ไมแ้ดง หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

218 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สาย

โรงเรยีนบา้น

พมิาน-แยกโกรก

ไมแ้ดง หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

219 โครงการ

ซอ่มแซมถนน

ลกูรัง คุม้ 10 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 4 เมตร

 ยาว 800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



220 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สาย

โรงเรยีนบา้น

พมิาน หมูท่ี ่15 

บา้นพมิาน เชือ่ม

กับ หมูท่ี ่9 บา้น

โกรกไมแ้ดง 

ต าบลศรลีะกอ 

อ าเภอจักราช

๑. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา ๒. 

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 6 เมตร

 ยาว 1,100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร 

จดุเริม่ตน้ 

218048 ,  

1651226            

   จดุสิน้สดุ 

216949 ,  

1651280

 -  -  - ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

 -ไดถ้นนทีม่ี

มาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

221 โครงการ

ปรับปรงุ

ซอ่มแซมถนน

หนิคลกุ สาย

โรงเรยีนพมิาน

ประชาสนัต-์ศนูย์

ควบคมุไฟป่า 

หมูท่ี ่15 บา้น

พมิาน

๑. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา ๒. 

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,700

 เมตร พรอ้ม

ป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

 -  - ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

 -ไดถ้นนทีม่ี

มาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



222 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรหนิคลกุ

 ซอยบา้นนาย

สมพร-มลูหลง 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

51,600  -  -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

223 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรหนิคลกุ

 ซอยบา้นนาย

รอง-สวนนายเกดิ

 หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  - 100,000  -  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

224 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากบา้น

นายสนิ-บา้นนาง

ส าเรยีง หมูท่ี ่16

 บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

225 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

ยายพนู หมูท่ี ่16

 บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



226 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นายรุง่โรจน ์หมู่

ที ่16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 336,000  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

227 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นายรุง่โรจน ์หมู่

ที ่16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 38 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ผวิจราจร152 

ตร.ม. ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 ม.

 พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

 -  -  - ####### ####### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
228 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยนาย

เตา่ หมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 55 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ผวิจราจร275 

ตร.ม. ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 ม.

 พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

 -  -  - ####### ####### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



229 โครงการเสรมิผวิ

แอสฟัลท์

คอนกรตี สาย

แยกบา้น

นายหวัน๋-ศาลตา

ปู่  หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 310 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 พืน้ผวิจราจรไม่

นอ้ยกวา่ xx ตร.

ม. พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธ์

โครงการ

####### 621,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

230 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยยาย

พรอ้ม หมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

  2. เพือ่พัฒนา

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 48 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ผวิจราจร 144 

ตร.ม. ไหลท่าง

ขา้งละ 0.50 ม.

 - 80,088  - ###### ###### ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

กองชา่ง

231 โครงการ

ปรับปรงุศาลา 

SML และ

กอ่สรา้งหอ้งน ้า

สาธารณะ หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ขยายขนาด

ศาลา

อเนกประสงค์

กลางหมูบ่า้น

ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

232 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

ลงุยงค ์(ชว่งที ่

1)หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 180 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 306,720  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



233 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

ลงุยงค ์ชว่งที ่2 

(เสน้บา้นยายล)ี 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 2.50 เมตร

 ยาว 44 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 62,480  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
234 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยศาล

ตาปู่   หมูท๋ี ่๑๖ 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 180 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  - 291,700  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

235 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นางสภุาพ ออ่น

ทองหลาง-ทา่

สบูชอ่งโค หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 - 100,000  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



236 โครงการ

ซอ่มแซมถนน 

คสล. ทางเขา้

หมูบ่า้น หมูท่ี ่16

 บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  - 100,000  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

237 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. สายบา้น

นางจ าปี – บา้น

นายประจวบ หมู่

ที1่6 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 100,000  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

238 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงสง่น ้า

(หมสู)ี หมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

              2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

ปากเหมอืงกวา้ง

 3.2 เมตร กน้

เหมอืงกวา้ง 

0.60 เมตร ลกึ 

0.80 เมตร ยาว 

 2,000  เมตร

 -  -  - 660,000 660,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

239 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า 

ถนนกลางบา้น 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                 2.เพือ่

ระบายน ้าทีท่ว่มขงั

เสน้ทางคมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 80 

เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
240 โครงการ

กอ่สรา้งถนน

ลกูรัง จากนา

นายสรุยิา-นานา

งดวงจติ หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

241 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยแยก

ศาลตาปู่  ถงึบา้น

นายประเทอืง 

หมูท๋ี ่๑๖ บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

100,000  -  -  -  - ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

242 โครงการ

กอ่สรา้งถนนดนิ

ผวิจราจรลกูรัง 

ซอยทา่ปะกงึ-

หนองกลัดลิน้ 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 751 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

243 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

สมพรหมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 75 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 162,000 162,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



244 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นายวเิชยีร หมูท่ี่

 16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 75 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 162,000 162,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

245 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คลส. ซอยบา้น

นางประภา หมูท่ี่

 16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 75 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 162,000 162,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

246 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยบา้น

นายเคน-นาง

สมหมาย หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 75 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 165,000 165,000 ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
247 โครงการ

ปรับปรงุสนาม

เด็กเลน่และ

สนามกฬีา หมูท่ี่

 16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหเ้ด็ก

นักเรยีนและ

ประชาชนมี

สถานทีพั่กผอ่น

หยอ่นใจและออก

ก าลังกาย

ปรับปรงุสนาม

เด็กเลน่และ

สนามกฬีา

 -  -  - 200,000 200,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



248 โครงการตอ่เตมิ

ศาลา

อเนกประสงค์

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ 

รว่มกัน

ขยายขนาด

ศาลา

อเนกประสงค์

กลางหมูบ่า้น

 -  -  - 200,000 200,000 ประชาชนมี

สถานทีท่ า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

249 โครงการ

ปรับปรงุถนนดนิ

เป็นถนนหนิคลกุ

 จากนาทรามวยั

 – นานางดวงจติ

 หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

   2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่ รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

250 โครงการ

กอ่สรา้งลาน

อเนกประสงค ์

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

สถานทีส่ าหรับท า

กจิกรรมตา่ง ๆ 

รว่มกัน

ลาน

อเนกประสงค ์1

 ลาน

ประชาชนมี

ลานกจิกรรม

ส าหรับท า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

251 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ซอยนาย

จวง หมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ชว่งที ่1 กวา้ง 5

 เมตร ยาว 25 

เมตร ไหลท่าง

เฉลีย่ขา้งละ 

0.50 เมตร ชว่ง

ที ่2 กวา้ง 3 

เมตร ยาว 71 

เมตร ไหลท่าง

เฉลีย่ขา้งละ 

0.20 เมตร

 -  -  - 193.899.03  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง



252 โครงการ

กอ่สรา้งถนลาด

ยางทับถนนเกา่

จากบา้นนาย

หวัน่-สดุถนน 

คสล. บา้นนาย

เตา่ หมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 200,000 200,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
253 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากบา้น

นายยงค-์บา้น 

น.ส.มาล ีหมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 200,000 200,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

254 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. จากบา้น

นายสายชล-บา้น

 นายเกยีรติ

นพินธ ์หมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

1 แหง่  -  -  - 200,000 200,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
255 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าบา้น

นายถงุ-บา้นตา

ทอง หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ระยะทาง 450 

เมตร ตามก าหนด

 -  -  - 170,000  - 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



256 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแยก

ฝ่ังตะคอง หมูท่ี ่

6 บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000  -  -  -  - 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

257 โครงการวาง

สายพาดดับฝ่ัง

ตะวนัออก จาก

บา้นยายหอย-

บา้นยายล ีหมูท่ี ่

2 บา้นโนนเลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

 2.ชมุชนมี

ความเป็นอยู่

ดขี ึน้

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
258 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าพรอ้ม

สายพาดดับ 

ซอยบา้นสรุเชษฐ์

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



259 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าพรอ้ม

สายพาดดับจาก

ทางเขา้หมูบ่า้น -

 บา้นนายวมิล 

หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

260 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าฝ่ัง

ตะวนัตกบา้น 

หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
261 โครงการตดิตัง้

โคมไฟแสง

สวา่งพรอ้มสาย

พาดดับ เสน้ 

รพช. - บา้นดสง

 หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



262 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแสง

สวา่งพรอ้มสาย

พาดดับ บา้นตา

จวน - บา้นยาย

หอย หมูท่ี ่2 

บา้นโนนเลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

263 โครงการวาง

สายพาดดับ

กลางหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
264 โครงการตดิตัง้

โคมไฟสอ่ง

สวา่งพรอ้มสาย

พาดดับ ซอย

รา้นคา้แตว๋ - 

บา้นนายสมพงษ์

 หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



265 โครงการวาง

สายพาดดับรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

266 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า 3 เฟต

 หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
267 โครงการขยาย

หมอ้แปลงไฟฟ้า

ภายในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



268 โครงการตดิตัง้

โคมไฟสอ่ง

สวา่งพรอ้มสาย

พาดดับ ซอย 6 

และฝ่ังสะพานมลู

 หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

269 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าถนน

เลยีบทางรถไฟ 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจรไป

มาในเวลา

ค า่คนื

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



270 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า ซอย

บา้นยายปุ้ย - 

ถนนรถไฟ หมูท่ี ่

8 บา้นตะกดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

271 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า ซอย1

 หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

272 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า ซอย4

 หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



273 โครงการวาง

สายพาดดับรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

274 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า เสน้

รอบวดัระเว หมูท่ี่

 8 บา้นตะกดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

275 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

บา้นชา่งชาย - 

ถนนด า หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



276 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

บา้นชา่งชาย - 

ถนนด า หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

277 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

บา้นนายตอ๋ง - 

นางหนู หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

278 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าโซลา่เซล

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม่

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



279 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า และ

หมอ้แปลง

ภายในหมูบ่า้น 

เพิม่เตมิ หมูท่ี ่16

 บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

280 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

บา้นนายยงค ์- 

บา้นนาย

ประเทอืง หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

281 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

หมูบ่า้น - ทา่สบู

บา้นชอ่งโค หมูท่ี่

 16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



282 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า ซอย

บา้นนายประจวบ

 หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

283 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จาก

แยกศาลตาปู่  - 

บา้นเจ๊ไข หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

284 โครงการขยาย

สายพาดดับ 

จากบา้นนายรอง

 - บา้นนางศริพิร

 หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

               2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



285 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (การประปา

สว่นภมูภิาค)  

หมูท่ี ่2 บา้นโนน

เลยีบ

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  - #######  -  - ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

286 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น   หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  - 722,650  - ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค
287 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  - 722,650  - ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค
288 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (การประปา

สว่นภมูภิาค)  

หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  -  - 722,650 ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

289 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (ยา้ยถัง

ประปา) หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  -  - 722,650 ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค



290 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (การประปา

สว่นภมูภิาค)  

หมูท่ี ่12 บา้น

ดา่นทา่แดง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  -  - 722,650 ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

291 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (การประปา

สว่นภมูภิาค)  

หมูท่ี ่15 บา้น

ดา่นทา่แดง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่  -  -  -  - 722,650 ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
292 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาหมู

บา้น (การประปา

สว่นภมูภิาค)  

หมูท่ี ่16 บา้น

ดา่นทา่แดง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

             วาง

ทอ่ประปา        

    ยาว 1,490 

เมตร

 -  - 722,650  -  - ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กอง

ชา่ง/

ประปา

สว่น

ภมูภิาค

293 โครงการ

ซอ่มแซมพืน้

รองรับถัง

น ้าประปา

หมูบ่า้นทีช่ ารดุ 

หมูท่ี ่12 บา้นใหม่

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



294 โครงการกอ่สรา้ง

ระบบน ้าประปา

ผวิดนิขนาดใหญ่

ตามแบบกรม

ทรัพยากรน ้า 

บา้นพมิาน ม.๑๕

 ต.ทา่ชา้ง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

ประปา  1  แหง่ ####### ####### ####### ####### ####### ประชาชนมี

น ้าประปาที่

สะอาดไว ้

อปุโภคและ

บรโิภค

อบต./

ประปา

สว่น

ภมูภิาค/

อบจ.

295 โครงการขยาย

เขตประปาสว่น

ภมูภิาคในเขต 

อบต.ทา่ชา้ง

เพือ่ประชาชนมี

น ้าประปาทีส่ะอาด

ไวอ้ปุโภคและ

บรโิภค

หมู ่4, 5, 8, 12, 15####### ####### ####### ####### ####### ราษฎรมนี ้า

สะอาด

เพยีงพอตอ่

การอปุโภค 

บรโิภค

อบต. / อบจ.

296 โครงการขยาย

เหมอืงสง่น ้า

พลังงานไฟฟ้า

บา้นหนองบัวร-ี

บา้นใหม ่หมูท่ี ่

๑๒ บา้นใหม่

1.เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

       2.เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

กวา้ง 2 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร
 -  - #######  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละพืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

อบต./ อบจ. 



297 โครงการกอ่สรา้ง

รางสง่น ้าเพือ่

การเกษตรจาก

อา่งเก็บน ้า-โกรก

ไมแ้ดง หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1.เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคัญทาง

การเกษตร          

                  2.

เพือ่แกไ้ขปัญหา

ขาดแคลนน ้า,ภัย

แลง้                   

            3.เพือ่ให ้

ราษฎรในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดม้นี ้า

ไวใ้ชอ้ปุโภค 

บรโิภคและ

การเกษตร

ขนาด  0.55 

เมตร       ยาว 

2,000 เมตร

 -  - #######  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

                  

2.ราษฎรมี

น ้าอปุโภค

และบรโิภค

ตลอดปี

อบต./ อบจ. 

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
298 โครงการซอ่ม

สรา้ง

ถนนลาดยาง 

บา้นมะดัน หมูท่ี ่

10 ต.ทา่ชา้ง 

เริม่จากบา้น

หนองบัวร ีหมูท่ี ่

5 ต.ทา่ชา้ง - 

๑. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา ๒. 

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 6 

เมตร ยาว 750 

เมตร

####### ####### ####### ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

 -ไดถ้นนทีม่ี

มาตรฐาน

อบต./ อบจ. 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

205572 1661817

204764 1661808



299 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยางผวิ

เรยีบ สายแยก

สนามบนิ บา้น

พมิาน หมูท่ี ่15 

ต.ทา่ชา้ง อ.

เฉลมิพระเกยรต ิ-

 ต.ศรลีะกอ อ.

จักราช

๑. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา ๒. 

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 6 เมตร

 ยาว 10 กโิลเมตร

######## ######### ######### ######### ######### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

 -ไดถ้นนทีม่ี

มาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

อบต./ อบจ. 

300 โครงการวางทอ่

ระบายน ้าเลยีบ

ถนนสายบา้นโนน

เลยีบ หมูท่ี ่2 ต.

ทา่ชา้ง ถงึ บา้น

โสง หมูท่ี ่6 ต.

หนองยาง

๑. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา ๒. 

เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ทอ่ระบายน ้า

ขนาด ø ๐.๖๐ 

ม.  ยาว ๖๐๐ ม.

 พรอ้มบอ่พัก 

จ านวน ๖๑ บอ่

######## ######### ######### ######### ######### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

 -ไดถ้นนทีม่ี

มาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

อบต./ อบจ. 

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

202375 1657568

206435 1658289



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
301 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน 

คสล. บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื 

หมูท่ี ่16 ต.ทา่

ชา้ง - บา้นหมสู ี

หมูท่ี ่6 ต.พระ

พทุธ

๑.ใหป้ระชาชน

ไดรั้บความสะดวก

จากการใช ้

เสน้ทางการจราจร 

                          

 ๒.เพือ่สรา้ง

สะพานทีม่ี

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย     

         ๓.เพือ่

พัฒนาคณุภาพชวีติ

สะพานกวา้ง 

๗.๐๐ ม. ยาว 

๖๔.๐๐ ม.

######## ######### ######### ######### ######### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

  - มสีะพาน

ทีม่มีาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

                   

  - ราษฎร

ไดรั้บความ

สะดวก

รวดเร็วใน

การคมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

อบต./ อบจ. 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

207144 1662220



302 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน

ขา้มแมน่ ้ามลู

ระหวา่งบา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื 

หมูท่ี ่16 เชือ่ม

ไปยังบา้นตะกดุ

ขอน

๑.ใหป้ระชาชน

ไดรั้บความสะดวก

จากการใช ้

เสน้ทางการจราจร 

                          

 ๒.เพือ่สรา้ง

สะพานทีม่ี

มาตรฐานและมี

ความปลอดภัย     

         ๓.เพือ่

พัฒนาคณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 50 เมตร สงู

 3.50 เมตร

 -  - ####### ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

  - มสีะพาน

ทีม่มีาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

                - 

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

รวดเร็วใน

การคมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

อบต./ อบจ. 

303 โครงการกอ่สรา้ง

รางระบายน ้า

รอบหมูบ่า้น หมู่

ที ่8 บา้นตะกดุ

ขอน

1.เพือ่ระบายน ้า

จากบา้นเรอืน

ราษฎร               

                  2. 

เพือ่ระบายน ้าที่

ทว่มขงัเสน้ทาง

คมนาคม

รางระบายน ้า U 

0.30 x 0.30 

เมตร ยาว 3,948

 เมตร

 -  - ####### ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

การระบาย

น ้าจาก

บา้นเรอืน

ราษฎรและ

เสน้ทาง

คมนาคม

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

อบต./ อบจ. 

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
304 โครงการขยาย

เหมอืงสง่น ้า

พลังงานไฟฟ้า

บา้นหนองบัวร-ี

บา้นใหม ่หมูท่ี ่

12 บา้นใหม่

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

ในการท า

การเกษตร      2. 

เพือ่แกไ้ขปัญหา

ภัยแลง้และขาด

แคลนน ้า

กวา้ง 2 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

 -  - #######  -  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

อบต./ อบจ. 

305 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. รอบตะกดุ

เขือ่น หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

๑. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    ๒. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

ถนนกวา้ง 4 เมตร

 ยาว 774 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  - ####### ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นที่

ไดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

  -ไดถ้นนที่

มมีาตรฐาน

เพยีงพอ

และปลอดภัย

อบต./ อบจ. 

306 โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง 

บา้นพมิาน 

ต าบลทา่ชา้งถงึ

ต าบลหนองยาง 

๑. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    ๒. เพือ่พัฒนา

ถนนกวา้ง 6 เมตร

 ยาว 10,200 เมตร

 -  - ####### ####### ####### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

 -ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกจาก

การใช ้

เสน้ทาง

การจราจร    

อบต./ อบจ. 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



307 โครงการกอ่สรา้ง

เหมอืงสง่น ้า 

(หมสู)ี หมูท่ี ่16 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

1.เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค

และท าการเกษตร 

       2.เพือ่แกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้และ

ขาดแคลนน ้า

ปากเหมอืงกวา้ง

 3.2 เมตร กน้

เหมอืง กวา้ง 

0.60 เมตร ลกึ 

0.80 เมตร ยาว 

2,000 เมตร

 -  - #######  -  - รอ้ยละ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดใ้ช ้

ประโยชน์

จากการ

ใชน้ ้า

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

อบต./ อบจ. 

308 โครงการกอ่สรา้ง

ระบบน ้าประปา

ผวิดนิขนาดใหญ่

ตามแบบกรม

ทรัพยากรน ้า 

บา้นพมิาน หมูท่ี่

 15 ต าบลทา่ชา้ง

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค  

                           

   2. เพือ่แกไ้ข

ความเดอืดรอ้น

เรือ่งน ้าอปุโภค 

บรโิภค

1 แหง่ ####### ####### ####### ####### ####### รอ้ยละ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดใ้ช ้

ประโยชน์

จาก

ระบบ

ประปา

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

อบต./ อบจ. 

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



309 โครงการขยาย

เขตประปาสว่น

ภมูภิาคในเขต 

อบต.ทา่ชา้ง

ประชาชน ๘ 

หมูบ่า้นในเขต 

อบต.ทา่ชา้ง

1 แหง่ ####### ####### ####### ####### ####### รอ้ยละ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดใ้ช ้

ประโยชน์

จาก

ระบบ

ประปา

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

อบต./ อบจ. 

310 กอ่สรา้งสะพาน

ทางเดนิจากไทร

งามเชือ่มไปถงึ

หอ้งน ้าฝ่ังถัง

น ้าประปา

1 แหง่  -  -  - 500,000 500,000 นักทอ่งเ

ทีย่วมี

ความ

สะดวก

ปลอดภั

ยใน

การ

ทอ่งเทีย่

วรอ้ย

ละรอ้ย

นักทอ่งเทีย่ว

ไดรั้บความ

สะดวก

ปลอดภัยใน

การเทีย่วชม

สถานที่

ทอ่งเทีย่ว

กองชา่ง



311 กอ่สรา้งราว

สะพาน work 

way ไทรงาม

เฉลมิพระเกยีรติ

1 แหง่  -  -  - 500,000 500,000 นักทอ่งเ

ทีย่วมี

ความ 

ปลอดภั

ยในการ

เทีย่ว

ชม

สถานที่

ทอ่งเทีย่

วได ้

รอ้ยละ

รอ้ย

นักทอ่งเทีย่ว

ไดรั้บความ

สะดวก

ปลอดภัยใน

การเทีย่วชม

สถานที่

ทอ่งเทีย่ว

กองชา่ง

312 กอ่สรา้งหอคอย

ชมววิ ไทรงาม

เฉลมิพระเกยีรติ

1 แหง่ 1 แหง่  -  -  - 500,000 500,000 นักทอ่งเ

ทีย่วมี

ความ 

ปลอดภั

ยในการ

เทีย่ว

ชม

สถานที่

ทอ่งเทีย่

วได ้

รอ้ยละ

รอ้ย

นักทอ่งเทีย่ว

ไดรั้บความ

สะดวก

ปลอดภัยใน

การเทีย่วชม

สถานที่

ทอ่งเทีย่ว

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



313 โครงการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล. ภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

1. เพือ่ใหร้าษฎร

ไดรั้บความสะดวก

ในการคมนาคม

ขนสง่สนิคา้และ

สญัจรไปมา         

    2. เพือ่พัฒนา

คณุภาพชวีติ

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 645 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 903,000  - รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดรั้บ

ความ

สะดวก

ในการ

สญัจร

ราษฎรไดรั้บ

ความสะดวก

ในการ

คมนาคม

ขนสง่และมี

คณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

กองชา่ง

314 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

โซลา่เซลรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่2 

บา้นโนนเลยีบ

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

315 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

โซลา่เซลรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่4 

บา้นสามแคว

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



316 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

โซลา่เซลรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

317 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า บา้น

หมอนธิ ิ– เขต

บา้นใหม ่พรอ้ม

สายพาดดับโคม

ไฟสอ่งสวา่ง 

หมูท่ี ่5 บา้น

หนองบัวรี

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

318 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

จากสามแยกเขา้

หมูบ่า้น ไปถงึอู่

ซอ่มรถชา่งหนุ่ม

 หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



319 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

จากศาลากลาง

หมูบ่า้น – บา้น

ผูช้ว่ยคม หมูท่ี ่6

 บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

100,000 100,000 1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

320 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

โซลา่เซลรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

321 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

โซลา่เซลรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



322 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

โซลา่เซลรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่12

 บา้นใหม่

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

323 โครงการขยาย

เขตไฟฟ้า จากสี่

แยกหลัง

โรงเรยีนไทรงาม

 – บา้นตาจ ารัส 

บา้นใหม ่หมูท่ี ่12

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

324 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

โซลา่เซลรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

กองชา่ง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



325 โครงการตดิตัง้

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

โซลา่เซลรอบ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่16

 บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

ขยายเขตไฟฟ้า

เขา้พืน้ทีช่มุชน 

ตามก าหนด

1.

ประชาช

นมี

ไฟฟ้า

ใชค้รบ

ทกุ

ครัวเรอื

น รอ้ย

ละ 90 

 2.ชวีติ

และ

ความ

เป็นอยู่

ของ

ชมุชน

ดขีึน้ 

รอ้ยละ

80

1.ประชาชน

ไดม้ไีฟฟ้าใช ้

เพิม่ข ึน้ครบ

ทกุครัวเรอืน 

      2.

ประชาชนใน

หมูบ่า้น

ไดรั้บความ

สะดวก 

ปลอดภัยใน

การสญัจรไป

มาในเวลา

ค า่คนื

กองชา่ง

326 ตดิตัง้อปุกรณ์ส

วติไฟ หมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี
เพือ่ใหม้ี

อปุกรณ์ในการ

เปิด-ปิดไฟฟ้า

สาธารณะได ้

เป็นเวลา

สวติไฟ ใตไ้ฟ

สาธารณะ

ภายในหมูบ่า้น

กองชา่ง

327
ตดิตัง้มเิตอร์

ไฟฟ้าในหมูบ่า้น

 หมูท่ี ่6 บา้น

ดา่นทา่แดง

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้า

ใชไ้ดท่ั้วถงึครบ

ทกุครัวเรอืน

มเิตอรไ์ฟฟ้าใน

หมูบ่า้น

กองชา่ง



328 โครงการปรับปรงุ

ระบบประปาน ้า

ดบิใหเ้ป็นระบบ

โซลา่เซล หมูท่ี ่

5 บา้นหนองบัวรี

1. เพือ่ใหร้าษฎรมี

น ้าอปุโภคบรโิภค  

         2. เพือ่

แกไ้ขความ

เดอืดรอ้นเรือ่งน ้า

อปุโภค บรโิภค

1 แหง่ รอ้ยละ

ครัวเรอืน

ทีไ่ดใ้ช ้

ประโยชน์

จาก

ระบบ

ประปา

ราษฎรใน

พืน้ทีแ่ละ

พืน้ที่

ใกลเ้คยีงมนี ้า

เพยีงพอใน

การเกษตร

และไดรั้บ

ประโยชน์

อยา่ง

กวา้งขวาง

กองชา่ง



ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๗ การพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกฬีา

๗. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกฬีา

        7.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

ปรับปรงุภมูทัิศน์

ไทรงามเฉลมิ

พระเกยีรต ิบา้น

ใหม ่หมูท่ี ่12 

ต าบลทา่ชา้ง

1.เพือ่ปรับปรงุ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ใหม้คีณุภาพและ

เป็นจดุสนใจของ

นักทอ่งเทีย่วและ

นักลงทนุ 2.

ปรับปรงุสภาพภมูิ

ทัศนใ์หเ้ป้น

สถานทีพั่กผอ่น

หยอ่นใจ สถานที่

ทอ่งเทีย่ว สถานที่

ออกก าลงักาย

เพือ่สขุภาพของ

ประชาชน            

เขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิน ้ามลู 60 เมตร

####### ####### ####### ####### ####### รอ้ยละ

ความ

พงึ

พอใจ

ของ

นักทอ่งเ

ทีย่ว

1.บรเิวณไทร

งามมคีวาม

สวยงามและ

ไดรั้บการ

ฟ้ืนฟธูรรมชาติ

           2.

สง่เสรมิ

กจิกรรมศกึษา

ธรรมชาตแิละ

การพักผอ่น

หยอ่นใจแก่

ประชาชนและ

นักทอ่งเทีย่ว  

             3.

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



2 โครงการ

กอ่สรา้งสะพาน

ทางเดนิเทา้รอบ

ไทรงาม บา้น

ใหม ่หมูท่ี ่12 

ต าบลทา่ชา้ง

ปรับปรงุสภาพ

พืน้ทีบ่รเิวณรอบ

ไทรงามเพือ่ให ้

เป็นสถานที่

พักผอ่นหยอ่นใจ 

สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

สถานทีอ่อกก าลงั

กายเพือ่สขุภาพ

ของประชาชน

บรเิวณลานไทร

งามเฉลมิพระ

เกยีรติ

 -  - 500,000  -  - เป็นสถานที่

พักผอ่น

หยอ่นใจ 

สถานที่

ทอ่งเทีย่ว 

สถานทีอ่อก

ก าลงักาย

เพือ่สขุภาพ

ของประชาชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการ

กอ่สรา้งหอ้งน ้า 

บรเิวณไทรงาม

เฉลมิพระเกยีรติ

1. เพือ่สรา้ง

หอ้งน ้าบรเิวณไทร

งามเฉลมิพระ

เกยีรต ิ            2.

เพือ่ใหป้ระรชาชน

และนักทอ่งเทีย่ว

ทีม่าเยีย่มชม

บรเิวณไทรงาม

เฉลมิพระเกยีรตมิี

หอ้งน ้าทีส่ะอาดใช ้

หอ้งน ้าสาธารณะ 1.ประชาชน

และ

นักทอ่งเทีย่ว

มหีอ้งน ้า

สาธารณะใช ้

          2.

อ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่

ประชาชน

และ

นักทอ่งเทีย่ว

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



4 โครงการอบรม

และศกึษาดงูาน

เพือ่เพิม่พูน

ความรูแ้ก่

ประชาชนในการ

สรา้งความ

เขม้แข็งใหก้ลุม่

วสิาหกจิชมุชน

เพือ่รองรับการ

1.เพือ่สรา้งโอกาส

ใหแ้กป่ระชาชนได ้

เรยีนรูแ้ละน าความรู ้

ไปพัฒนาอนัจะ

น าไปสูค่วาม

เขม้แข็งของกลุม่ใน

การ บรหิารงานและ

แกไ้ขปัญหา  2.

เพือ่พัฒนาความรู ้

และประสบการณ์ที่

ประชาชนในเขต

พืน้ที ่อบต.ทา่

ชา้ง

 - 300,000 300,000 300,000 300,000 1.สามารถน า

ความรูแ้ละ

ประสบการณ์

จากภายนอก

มาพัฒนา

พืน้ทีไ่ดอ้ยา่ง

เหมาะสมและ

ยัง่ยนื           

        2.เกดิ

ความคดิสรา้ง

ส านักงานปลดั

5 โครงการแขง่ขนั

กฬีาตา้นยาเสพ

ตดิ “อบต.ทา่ชา้ง

เกมส”์

1.เพือ่สง่เสรมิการ

เขา้รว่มการ

แขง่ขนักฬีา         

              2.เพือ่

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดใ้ช ้

เวลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์     3.

เพือ่ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิดว้ยการเลน่

กฬีา                  

         4.เพือ่เชือ่ม

ความสมัพันธท์ีด่ ี

ระหวา่งประชาชน

1 ครัง้/ปี 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

ใชเ้วลาวา่ง

เป็น

ประโยชน์ 

หนัมาออก

ก าลงักายใส่

ใจสขุภาพ 

หา่งไกลจาก

ยาเสพตดิ

และมี

สมัพันธไมตรี

ทีด่ตีอ่กัน

กองการศกึษา ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



6 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

๒ บา้นโนนเลยีบ

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

กายและ

ฝึกซอ้มเพือ่

เขา้รว่มการ

แขง่ขนักฬีา

ส านักงานปลดั

7 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

4 บา้นสามแคว

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

8 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

5 บา้นหนองบัวรี

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

9 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

6 บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย 100,000 เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

10 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

8 บา้นตะกดุขอน

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

12 บา้นใหม่

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

กายและ

ฝึกซอ้มเพือ่

เขา้รว่มการ

แขง่ขนักฬีา

ส านักงานปลดั

12 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

15 บา้นพมิาน

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย  -  - 100,000  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

13 โครงการจัดซือ้

อปุกรณ์ออก

ก าลงักาย หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่สง่เสรมิ

สนับสนุนให ้

ประชาชนได ้เลน่

กฬีาและออก

ก าลงักาย

อปุกรณ์ออกก าลงักาย100,000  -  -  -  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

มอีปุกรณ์

กฬีาไวใ้ช ้

ออกก าลงั

ส านักงานปลดั

14 โครงการ

ปรับปรงุภมูทัิศน์

หลงัป่าชา้หนอง

บัวร ีหมูท่ี ่5 

บา้นหนองบัวรี

เพือ่สง่เสรมิการสรา้งความรม่รืน่พืน้ที ่27 ไร่  -  -  - 100,000 100,000 มคีวามรม่รืน่ 

เกดิ

บรรยากาศทีด่ี

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



15 โครงการถมดนิ

ตะกดุยายหมอ 

เพือ่ปรับปรงุภมู ิ

ทัศน ์หมูท่ี ่8 

บา้นตะกดุขอน

เพือ่สง่เสรมิการสรา้งความรม่รืน่พืน้ที ่1 ไร่  -  -  - 450,000  - มคีวามรม่รืน่ 

เกดิ

บรรยากาศทีด่ี

กองชา่ง

16 โครงการจัดซือ้

เครือ่งดนตรี

ประจ าหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

เพือ่เด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดใ้ช ้

เวลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์

เครือ่งดนตร ี1 ชดุ  -  -  - 50,000  - เด็ก เยาวชน

และ

ประชาชนได ้

ใชเ้วลาวา่ง

เป็น

ประโยชน์ 

หา่งไกลจาก

ยาเสพตดิ

และมี

สมัพันธไมตรี

ทีด่ตีอ่กัน

ส านักงานปลดั

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการแขง่ขนั

กฬีากับ

หน่วยงานอืน่

เพือ่จัดการแขง่ขนั

กฬีารว่มกับ

หน่วยงานราชการ

อืน่

1  ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากร

ระหวา่ง 

อปท.ในเขต

อ าเภอเฉลมิ

พระเกยีรติ

ไดร้ว่ม

แขง่ขนักฬีา 

และมคีวาม

สมัครสมาน

สามัคคี

กองการศกึษา ฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



18 โครงการปรับภมูิ

ทัศนต์ะกดุโนน

โพธิ ์(ทางลกูรัง

รอบตะกดุ) หมูท่ี่

 12 บา้นใหม่

เพือ่ท าสนามกฬีา

และสถานทีอ่อก

ก าลงักายประจ า

หมูบ่า้น

สนามกฬีาและ

สถานทีอ่อก

ก าลงักาย

200,000 200,000 ประชาชนได ้

มสีนามกฬีา

และสถานที่

ออกก าลงั

กายเพือ่

สขุภาพที่

แข็งแรง

สมบรูณ์

กองชา่ง

19 โครงการอบรม

และศกึษาดงูาน

เพือ่สง่เสรมิกลุม่

วสิาหกจิชมุชน

ใหส้ามารถ

รองรับการ

ทอ่งเทีย่ววถิี

ชมุชน

1.เพือ่สรา้งโอกาส

ใหแ้กป่ระชาชนได ้

เรยีนรูแ้ละน าความรู ้

ไปพัฒนาอนัจะ

น าไปสูค่วาม

เขม้แข็งของกลุม่ใน

การ บรหิารงานและ

แกไ้ขปัญหา 2.เพือ่

พัฒนาความรูแ้ละ

ประชาชนในเขต

พืน้ที ่อบต.ทา่

ชา้ง

 -  -  - 350,000 350,000 1.สามารถน า

ความรูแ้ละ

ประสบการณ์

จากภายนอก

มาพัฒนา

พืน้ทีไ่ดอ้ยา่ง

เหมาะสมและ

ยัง่ยนื  2.เกดิ

ความคดิ

ส านักงานปลดั

20 โครงการ

กอ่สรา้งศนูย์

แสดงสนิคา้

ผลติภัณฑช์มุชน

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม่

เพือ่เป็นสถานทีใ่น

การแสดงสนิคา้

ของกลุม่อาชพี

1 แหง่
มสีถานที่

แสดงสนิคา้ 

สรา้งรายได ้

ใหแ้กก่ลุม่

อาชพี

กองชา่ง

21 โครงการ

กอ่สรา้งลานจัด

กจิกรรม

อเนกประสงค ์

หมูท่ี ่12 บา้นใหม่

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

สถานทีส่ าหรับท า

กจิกรรมตา่ง ๆ 

รว่มกัน

ลาน

อเนกประสงค ์1 

ลาน

ประชาชนมี

ลานกจิกรรม

ส าหรับท า

กจิกรรมตา่งๆ

 รว่มกัน

กองชา่ง

22 โครงการ

กอ่สรา้งหอ้งน ้า

ไทรงาม เพิม่เตมิ

เพือ่ใหป้ระชาชนมี

หอ้งน ้าสาธารณะ

ใชอ้ยา่งเพยีงพอ

1 แหง่ มหีอ้งน ้า

สาธารณะ

บรกิาร

นักทอ่งเทีย่ว

กองชา่ง



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการกอ่สรา้ง

รัว้คาวบอย 

รอบบรเิวรไทรงาม

เพือ่ความ

ปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่ว

1 แหง่ มรัีว้รอบ

อาณาเขต

แหลง่

ทอ่งเทีย่ว 

นักทอ่งเทีย่ว

ไดรั้บความ

ปลอดภัย

เมือ่มาชม

สถานที่

ทอ่งเทีย่ว

กองชา่ง

24 โครงการจัดตัง้

ศนูยบ์รกิารขอ้ง

มลูดา้นการ

ทอ่งเทีย่ว

เพือ่เป็นแหลง่ให ้

ความรูด้า้นการ

ทอ่งเทีย่วแก่

นักทอ่งเทีย่ว

1 แหง่ มศีนูยบ์รกิาร

ขอ้มลูดา้น

การ

ทอ่งเทีย่ว

เพือ่รองรับ

นักทอ่งเทีย่ว

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๘ การบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

๘. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

        8.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้เพือ่เป็นคา่

เลอืกตัง้หรอื

เลอืกตัง้ซอ่มของ

ผูบ้รหิาร สมาชกิฯ

จัดการเลอืกตัง้

หรอืเลอืกตัง้ซอ่ม

300,000 300,000 ###### 500,000 500,000 ผูร้ว่ม

ลงคะแน

นเสยีง

โครงสรา้ง

องคก์ร

เป็นไปตาม

ระเบยีบของ

ทางราชการ

ส านักงานปลดั

2 คา่ใชจ้า่ยเพือ่

พัฒนา

ประสทิธภิาพ

การจัดเก็บรายได ้

1.เพือ่พัฒนา

ประสทิธภิาพการ

จัดเก็บรายไดข้อง

 อปท.           2. 

เพือ่จัดท า

ฐานขอ้มลูทีด่นิ

และสิง่ปลกูสรา้ง 

เพือ่รองรับการ

จัดเก็บภาษีทีด่นิ

1 ครัง้ /ปี 200,000 200,000 ###### 300,000 300,000 รอ้ยละ

ของ

ประชาช

นทีเ่ขา้

รว่ม

ประชาชนมี

ความพงึ

พอใจในการ

ใหบ้รกิาร

ของ อบต.

กองคลงั

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



3 อดุหนุนทีท่ าการ

ปกครองอ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

โครงการศนูย์

รวมขอ้มลู

ขา่วสารการซือ้

หรอืการจา้งของ

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล ระดบั

อ าเภอ  และ

ศนูยบ์รกิาร

ขอ้มลูทอ้งถิน่

ขององคก์ร

ปกครองสว่น

ทอ้งถิน่  อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

 จังหวดั

นครราชสมีา  

ประจ าปี

งบประมาณ  

พ.ศ.2566

เพือ่ใชจ้า่ยคา่

ด าเนนิงาน

โครงการศนูยร์วม

ขอ้มลูขา่วสารการ

ซือ้หรอืการจา้ง

ขององคก์าร

บรหิารสว่นต าบล

ระดบัอ าเภอ  และ

ศนูยบ์รกิารขอ้มลู

ทอ้งถิน่ของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่  

อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรต ิ จังหวดั

นครราชสมีา  

ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.

2565

1 ศนูย์ 40,000  -  -  -  - ศนูย์

รวม

ขอ้มลู

ขา่วสาร

การซือ้

หรอืการ

จา้ง

มศีนูยร์วม

ขอ้มลู

ขา่วสารการ

ซือ้หรอืการ

จา้งของ

องคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลระดบั

อ าเภอ  และ

ศนูยบ์รกิาร

ขอ้มลู

ทอ้งถิน่ของ

องคก์ร

ปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

อ าเภอ

เฉลมิ

พระ

เกยีรติ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



4 โครงการจัดท า

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

1.เพือ่ใหม้ขีอ้มลู

ในการจัดเก็บภาษี 

                           

   2.เพือ่เป็นการ

รวบรวมขอ้มลูทีด่นิ

 (สารระบบทีด่นิ) 

ใหค้รบถว้น          

                3.

เพือ่ใหม้แีผนที่

แมบ่ททีส่ามารถ

น ามาประกอบเป็น

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

ได ้

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

200,000 200,000 ###### 200,000 200,000 มแีผนที่

แมบ่ททีม่ี

รายละเอยีด 

ขอ้มลูสาร

ระบบทีด่นิ 

ตามขอ้มลู

จาก

ส านักงาน

ทีด่นิ พรอ้ม

น าไปพัฒนา

ในงานจัดท า

ผังเมอืงได ้

และใชเ้ป็น

ฐานขอ้มลู

ในการ

บรหิาร

จัดการงาน

ดา้นการ

พัฒนาชมุชน

ในเขต อบต.

 รวมถงึการ

จัดเก็บภาษี

กองคลงั



5 พัฒนาระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย

อนิเตอรเ์น็ต

1.เพือ่ขยายระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละ

อนิเตอรเ์น็ต

ภายในส านักงาน   

                      2. 

เพือ่อ านวยความ

สะดวกดา้นการ

ด าเนนิงานดา้น

เอกสารและขอ้มลู 

               3. เพือ่

เป็นแหลง่ขอ้มลู

บคุลากร อบต. 

และประชาชน

ท่ัวไป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากรของ

 อบต. ได ้

ประโยชน์

จาก

คอมพวิเตอร์

และระบบ

อนิเตอรเ์น็ต

ส านักงานปลดั

6 ตดิตัง้เครอืขา่ย 

Free Internet 

ประจ าหมูบ่า้น 

ทกุหมูบ่า้น

เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต

เพือ่สบืคน้ขอ้มลู

ขา่วสารตา่ง ๆ

ระบบ Internet 

Wifi ประจ า

หมูบ่า้น

100,000 ประชาชนใน

หมูบ่า้นได ้

ใช ้

อนิเตอรเ์น็ต

ขอ

สนับสนุน

จาก

กระทรวง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



7 โครงการ

ปรับปรงุ

กระบวนการ

ท างานหรอืการ

บรกิาร เพือ่

ตอบสนองความ

ตอ้งการของ

ประชาชน

1.เพือ่ลดขัน้ตอน

ในการปฏบิัตงิาน

การบรกิาร

ประชาชน 2.เพือ่

อ านวยความ

สะดวกและ

ตอบสนองความ

ตอ้งการของ

ประชาชน            

             3.เพือ่รับ

ฟังและส ารวจ

ความคดิเห็นของ

ประชาชน

ผูรั้บบรกิาร          

             4.เพือ่

ปรับปรงุและเพิม่

ประสทิธภิาพใน

การใหบ้รกิาร

ประชาชน

เพือ่ลดขัน้ตอน

ในการท างาน

ขององคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลทา่ชา้งให ้

สัน้ลง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวก  

รวดเร็วใน

การตดิตอ่

ขอรับบรกิาร 

 และมคีวาม

พงึพอใจใน

การ

ใหบ้รกิาร

ของ

เจา้หนา้ที ่   

           2.

การปฏบิัต ิ

ราชการมี

ความ

คลอ่งตวั  

และบคุลากร

มคีวาม

กระตอืรอืรน้

ในการ

ปฏบิัตงิาน    

        3.การ

ปฏบิัต ิ

ราชการมี

ความ

สอดคลอ้ง

ส านักงานปลดั



8 โครงการจัดซือ้

ซุม้เฉลมิพระ

เกยีรติ

พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัฯ 

และ สมเด็จพระ

นางเจา้ ฯ พระ

บรมราชนิี

เพือ่ใหข้า้ราชการ 

สว่นราชการ 

ประชาชนไดร้ว่ม

เทดิพระเกยีรต ิ

และแสดงออกถงึ

ความจงรักภักดี

2 ซุม้  -  -  -  - 100,000 ครภัุณฑ์

 

อปุกรณ์

ทีม่ี

ประสทิธิ

ภาพ

ขา้ราชการ 

สว่นราชการ

 ประชาชน

ไดร้ว่ม

เทดิพระเกยีร

ต ิและ

แสดงออก

ถงึความ

จงรักภักดี

ส านักงานปลดั

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการ

เสรมิสรา้งความรู ้

ดา้นวนัิย 

คณุธรรม

จรยิธรรม ธรร

มาภบิาลและ

การป้องกันการ

ทจุรติ

1.เพือ่ใหผู้บ้รหิาร

ทอ้งถิน่ บคุลากร

ขององคก์รมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

ในเรือ่งหลกัธรร

มาภบิาล คณุธรรม

 และจรยิธรรม      

                    2.

เพือ่ใหผู้บ้รหิาร

ทอ้งถิน่ บคุลากรมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

และให ้

1  ครัง้/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บคุลากร

มี

คณุภาพ

ในการ

ปฏบิัตงิา

น

บคุลากรมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจใน

หลกัธรรมาภิ

บาล 

คณุธรรม 

จรยิธรรม 

เขา้ใจและ

ให ้

ความส าคญั

กับการ

ป้องกันและ

ส านักงานปลดั

10 โครงการกจิกรรม 5 ส.เพือ่ใหบ้คุลากร

รว่มมอืกันเพือ่

ด าเนนิการกจิกรรม

 5 ส. เพือ่ใหก้าร

ปฏบิัตงิานมี

ประสทิธภิาพมาก

ขึน้

1 ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากร มี

ความรว่มมอื

รว่มใจท า

ความสะอาด

เพือ่ใหก้าร

ปฏบิัตงิานมี

ประสทิธภิาพ

มากขึน้

ส านักงานปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



11 โครงการอบรม

และศกึษาดงูาน

เพือ่พัฒนาและ

เพิม่

ประสทิธภิาพใน

ดา้นการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืง

ทีด่ ีการเงนิการ

คลงั เศรษฐกจิ 

ของคณะผูบ้รหิาร

 สมาชกิสภา ฯ 

เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การปฏบิัตงิาน

ของบคุลากร ของ

 อบต.ทา่ชา้ง

1  ครัง้/ปี 300,000  -  -  -  - บคุลากร

มี

คณุภาพ

ในการ

ปฏบิัตงิา

น

บคุลากรมี

ประสทิธภิาพ

ในการ

ปฏบิัตงิาน

ส านักงานปลดั

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 คา่ตอบแทนผู ้

ปฏบิัตริาชการอัน

เป็นประโยชนแ์ก่

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล (เงนิ

เพือ่เป็นขวญัและ

ก าลงัใจในการ

ปฏบิัตงิานใหม้ี

ประสทิธภิาพมาก

ขึน้ของบคุลากร

1  ครัง้/ปี 300,000 300,000 ###### 300,000 300,000 บคุลากรของ

 อบต. มี

ขวญัแล

ก าลงัใจทีด่ี

ในการ

ส านักงานปลดั

13 โครงการสง่เสรมิ

กระบวนการคดิ

เพือ่สง่เสรมิการ

ท างานเป็นทมี

เพือ่สง่เสรมิการท างานเป็นทมี1 ครัง้/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากร

สามารถ

ท างาน

รว่มกันเป็น

ทมีเพือ่ให ้

งานออกมา

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ส านักงานปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



14 อดุหนุนอ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

โครงการจัดตัง้

ศนูยป์ฏบิัตกิาร

รว่มในการ

ชว่ยเหลอื

ประชาชนของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

เพือ่ใชจ้า่ยคา่

ด าเนนิงาน 

โครงการจัดตัง้

ศนูยป์ฏบิัตกิารรว่ม

ในการชว่ยเหลอื

ประชาชนของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

อ าเภอเฉลมิพระ

1 ศนูย์ 20,000  -  -  -  - ศนูย์

ปฏบิัตกิา

รรว่มใน

การ

ชว่ยเหลื

อประ

ชาชน

มศีนูย์

ปฏบิัตกิาร

รว่มในการ

ชว่ยเหลอื

ประชาชน

ขององคก์ร

ปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

อ าเภอเฉลมิ

อ าเภอ

เฉลมิ

พระ

เกยีรติ

15 อดุหนุนทีท่ าการ

ปกครองอ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

โครงการศนูย์

รวมขอ้มลู

ขา่วสารการซือ้

หรอืการจา้งของ

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล ระดบั

อ าเภอ  และ

ศนูยบ์รกิาร

ขอ้มลูทอ้งถิน่

ขององคก์ร

ปกครองสว่น

ทอ้งถิน่  อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

 จังหวดั

นครราชสมีา  

ประจ าปี

งบประมาณ  

พ.ศ.2566

เพือ่ใชจ้า่ยคา่

ด าเนนิงาน

โครงการศนูยร์วม

ขอ้มลูขา่วสารการ

ซือ้หรอืการจา้ง

ขององคก์าร

บรหิารสว่นต าบล

ระดบัอ าเภอ  และ

ศนูยบ์รกิารขอ้มลู

ทอ้งถิน่ของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่  

อ าเภอเฉลมิพระ

เกยีรต ิ จังหวดั

นครราชสมีา  

ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.

2564

1 ศนูย์ 40,000  -  -  -  - ศนูย์

รวม

ขอ้มลู

ขา่วสาร

การซือ้

หรอืการ

จา้ง

มศีนูยร์วม

ขอ้มลู

ขา่วสารการ

ซือ้หรอืการ

จา้งของ

องคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลระดบั

อ าเภอ  และ

ศนูยบ์รกิาร

ขอ้มลู

ทอ้งถิน่ของ

องคก์ร

ปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

อ าเภอ

เฉลมิ

พระ

เกยีรติ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการ

ปรับปรงุแผนที่

ภาษี และ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

1.เพือ่ใหม้ขีอ้มลู

ในการจัดเก็บภาษี 

                           

   2.เพือ่เป็นการ

รวบรวมขอ้มลูทีด่นิ

 (สารระบบทีด่นิ) 

ใหค้รบถว้น          

                3.

เพือ่ใหม้แีผนที่

แมบ่ททีส่ามารถ

น ามาประกอบเป็น

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

ได ้

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

200,000 200,000 ###### 200,000 200,000 มแีผนที่

แมบ่ททีม่ี

รายละเอยีด 

ขอ้มลูสาร

ระบบทีด่นิ 

ตามขอ้มลู

จาก

ส านักงาน

ทีด่นิ พรอ้ม

น าไปพัฒนา

ในงานจัดท า

ผังเมอืงได ้

และใชเ้ป็น

ฐานขอ้มลู

ในการ

บรหิาร

จัดการงาน

ดา้นการ

พัฒนาชมุชน

ในเขต อบต.

 รวมถงึการ

จัดเก็บภาษี

กองคลงั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๙ การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

๙. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

        ๙.๑ แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชมุชน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

ฝึกอบรมต ารวจ

บา้น ประจ า

ต าบลทา่ชา้ง

เพือ่ใหค้วามรูแ้ละ

ทักษะแกต่ ารวจ

บา้นในการป้องกัน

ชวีติและทรัพยส์นิ

ภายในชมุชน

40  คน/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ต ารวจบา้น 

ทีผ่า่นการ

ฝึกอบรม

สามารถน า

ความรูไ้ปใช ้

ในการ

ป้องกันชวีติ

และ

ทรัพยส์นิ

ภายในชมุชน

ส านักงานปลดั ฯ

2 โครงการ/

กจิกรรมการ

ฝึกอบรม 

ทบทวน และ

พัฒนาศกัยภาพ

 OTOS (One 

1.เพือ่สรา้งทมีกู ้

ชพีกูภั้ยประจ า

ต าบล                

             2.เพือ่

พัฒนาบคุลากร

และสรา้งทมีกูช้พี

บคุลากร อบต.

ทา่ชา้งประชาชน

 ผูน้ าชมุชน ใน

เขตพืน้ที ่อบต.

ทา่ชา้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

ส านักงานปลดั ฯ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



3 โครงการปกป้อง

สถาบันส าคญั

ของชาติ

เพือ่รณรงคใ์ห ้

ประชาชน เคารพ

รัก เทดิทนู ปกป้อง

 และแสดงความ

จงรักภักดตีอ่

สถาบัน

พระมหากษัตรยิ์

ประชาชน ผูน้ า

ชมุชน และ

เยาวชน ในเขต

พืน้ที ่อบต.ทา่

ชา้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 

เคารพรัก 

เทดิทนู 

ปกป้อง และ

แสดงความ

จงรักภักดี

ตอ่สถาบัน

พระมหากษัต

รยิ์

ส านักงานปลดั ฯ

4
โครงการจัดตัง้

ศนูยพั์กอทุกภัย

ประจ าหมูบ่า้น

150,000 150,000 ###### 150,000 150,000 150,000

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 จัดตัง้ศนูย ์รับ-สง่

 วทิยสุือ่สาร

เพือ่ใหก้ารรับ-สง่

ขอ้มลูขา่วสาร

ของทางราชการมี

ความสะดวกและ

รวดเร็ว

1 ศนูย ์พรอ้ม

จัดซือ้อปุกรณ์

ตา่ง ๆ ประจ าศนูย์

150,000 150,000 ###### 150,000 150,000 การ

ใหบ้รกิาร

ประชาชน

เป็นไปดว้ย

ความสะดวก

และมี

ประสทิธภิาพ

ส านักงานปลดั ฯ

๙. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

           ๙.2 รักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

ฝึกอบรม

อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย

พลเรอืน    (อป

พร.)

เพือ่ฝึกอบรมให ้

ความรูแ้ก ่อปพร.

40  คน/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร. ที่

ผา่นการ

ฝึกอบรม

สามารถน า

ความรูไ้ปใช ้

ในการ

ป้องกันชวีติ

และ

ทรัพยส์นิ

ภายในชมุชน

ส านักงานปลดั ฯ

2 โครงการป้องกัน

และลดอบุัตเิหตุ

ทางถนน

เพือ่ใหก้ารป้องกัน

 แกไ้ขและลด

อบุัตเิหตทุางถนน

เป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล

1 ครัง้/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 50,000 ผูท้ีผ่า่นการ

ฝึกอบรม

สามารถน า

ความรูไ้ปใช ้

ในการ

ป้องกันชวีติ

และ

ทรัพยส์นิ

ภายในชมุชน

ส านักงานปลดั ฯ

3 โครงการ

ฝึกอบรมการ

ป้องกันและระงับ

อัคคภัีย

เพือ่ใหป้ระชาชน

ในชมุชนไดรั้บ

ความรู ้และมี

ความสามารถใน

การรับมอืกับเหตุ

ฉุกเฉนิในชมุชน

ของ ตนเอง

1 ครัง้/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ

ในการเผชญิ

เหตใุนชมุชน

 และการ

ป้องกันและ

ระงับ 

อัคคภัียขัน้ตน้

ส านักงานปลดั ฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



4 โครงการ

ฝึกอบรมการขบั

ขีป่ลอดภัยใสใ่จ

วนัิยจราจร

เพือ่ใหค้วามรู ้

เกีย่วกับจราจร

และการใชร้ถใช ้

ถนนทีถ่กูตอ้ง

1 ครัง้/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไดรั้บความรู ้

เกีย่วกับกฎ

จราจรและ

การใชร้ถใช ้

ถนนทีถ่กูตอ้ง

ส านักงานปลดั ฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการ

ฝึกอบรมการใช ้

รถใชถ้นนอยา่ง

ปลอดภัย

เพือ่ป้องกันและ

ลดอบุัตเิหตทุาง

ถนน

1 ครัง้/ปี  -  -  - 30,000 30,000 1.ลดความ

สญูเสยีใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ    

 2.อบุัตเิหตุ

จากการ

คมนาคม

ลดลง 3.

ประชาชนมี

ความรู ้ความ

เขา้ใจการใช ้

รถใชถ้นน

มากขึน้

ส านักงานปลดัฯ

6 โครงการ

ฝึกอบรมชดุ

ปฏบิัตกิารจติ

อาสาภัยพบิัต ิ

เพือ่สนับสนุน

โครงการจติ อาสา

ภัยพบิัต ิในระดบั

พืน้ทีใ่หม้คีวาม

เขม้แข็ง มทัีกษะ 

ความรู ้ความ

ช านาญในการ

จัดการภัยพบิัต ิ

จติอาสาภัยพบิัต ิ

 ของ อบต.

จ านวน 50 คน

 -  - 10,000 100,000 100,000 มจีติ

อาสาภัย

 พบิัตมิี

 

ประสทิธิ

ภาพ 

เพิม่ข ึน้

ประชาชน 

ไดรั้บการ 

ชว่ยเหลอืใน

 พืน้ทีไ่ด ้

รวดเร็ว

ส านักงานปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



7 โครงการตดิตัง้

กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) หมูท่ี ่2

 บา้นโนนเลยีบ

เพือ่เป็นการป้อง

ปรามการเกดิ

อาชญากรรม

กลอ้งวงจรปิด (CCTV)50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

8 โครงการตดิตัง้

กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) หมูท่ี ่4

 บา้นสามแคว

เพือ่เป็นการป้อง

ปรามการเกดิ

อาชญากรรม

กลอ้งวงจรปิด (CCTV)50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

9 โครงการตดิตัง้

กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) หมูท่ี ่5

 บา้นหนองบัวรี

เพือ่เป็นการป้อง

ปรามการเกดิ

อาชญากรรม

กลอ้งวงจรปิด (CCTV)50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

10 โครงการตดิตัง้

กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) หมูท่ี ่6

 บา้นดา่นทา่แดง

เพือ่เป็นการป้อง

ปรามการเกดิ

อาชญากรรม

กลอ้งวงจรปิด (CCTV)50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

11 โครงการตดิตัง้

กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) หมูท่ี ่8

 บา้นตะกดุขอน

เพือ่เป็นการป้อง

ปรามการเกดิ

อาชญากรรม

กลอ้งวงจรปิด (CCTV)50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์



12 โครงการตดิตัง้

กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) หมูท่ี ่

12 บา้นใหม่

เพือ่เป็นการป้อง

ปรามการเกดิ

อาชญากรรม

กลอ้งวงจรปิด (CCTV)50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

13 โครงการตดิตัง้

กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) หมูท่ี ่

15 บา้นพมิาน

เพือ่เป็นการป้อง

ปรามการเกดิ

อาชญากรรม

กลอ้งวงจรปิด (CCTV)50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

14 โครงการตดิตัง้

กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) หมูท่ี ่

16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

เพือ่เป็นการป้อง

ปรามการเกดิ

อาชญากรรม

กลอ้งวงจรปิด (CCTV)50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง

15 โครงการตดิตัง้

กลอ้งโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV)

เพือ่เป็นการป้อง

ปรามการเกดิ

อาชญากรรม

กลอ้งวงจรปิด (CCTV)50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพยส์นิ

กองชา่ง





ก. ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่๔ การเสรมิสรา้งความมั่นคงทกุมติ ิเพือ่ปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ที ่๑๐ ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

๑0. ยทุธศาสตรก์ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

๑0.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขดุลอก

เหมอืงสง่น ้าทุง่

นาใหมต่ัง้แต่

ทางลงส านักงาน

 อบต.ทา่ชา้ง 

จนสดุเขต อบต.

เชือ่มตอ่เขต

ต าบลพระพุทธ

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ               

       ๓. เพือ่เป็น

แหลง่น ้าส าคญัทาง

การเกษตร

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว ๑,๔๙๐,๐๐ 

เมตร ลกึ ๑.๕ 

เมตร

###### ###### ####### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหน่งน ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

2 โครงการขดุลอก

ฝายทา่ปะกงึ 

บา้นโนนไมแ้ดง

เหนอื หมู ่๑๖ 

ต.ทา่ชา้ง

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

ความลกึ ๓ เมตร

 เนือ้ที ่๑๓ ไร ่๒

 งาน ๘๘๓ ตรว.

 ปรมิาตรดนิขดุ 

๕๓,๒๗๘ ลบ.ม.

###### ###### ####### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหน่งน ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

แบบ

204951



3 โครงการขดุลอก

สระน ้าภายใน

โรงพยาบาล

เฉลมิพระเกยีรติ

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

พืน้ที ่16 ไร ่ลกึ 

3 เมตร

 -  - ####### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

มแีหลง่น ้าไว ้

ใชส้ าหรับ

อปุโภคใน

ฤดแูลง้

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

4 โครงการขดุลอก

แหลง่น ้าสระ

ประปาบา้นใหม ่

(ตะกดุโนนโพธิ)์

 หมูท่ี ่12 บา้น

ใหม ่ต.ทา่ชา้ง

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้   ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ               

        ๓. เพือ่เป็น

แหลง่น ้าส าคญัทาง

การเกษตร

กวา้ง 20 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

พืน้ที ่2 ไร่

 -  - 390,000 390,000 390,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

มแีหลง่น ้าไว ้

ใชส้ าหรับ

อปุโภคใน

ฤดแูลง้

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

1660245.23

1662185.18
207150.6



5 โครงการขดุลอก

คลองบา้นสาม

แคว จากคลอง

ส าโหรง หมูท่ี ่4 

ต.ทา่ชา้ง อ.

เฉลมิพระเกยีรต ิ

ถงึอา่งหนองบัวรี

เชือ่ม ต.ล ามลู 

อ.โนนสงู จ.

นครราชสมีา

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ               

        ๓. เพือ่เป็น

แหลง่น ้าส าคญัทาง

การเกษตร

กวา้ง 15 เมตร 

ยาว 2,300 เมตร

 ลกึ 3 เมตร

 -  - ####### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

มแีหลง่น ้าไว ้

ใชส้ าหรับ

อปุโภคใน

ฤดแูลง้

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

6 โครงการขดุลอก

คลองบา้นตะกดุ

ขอน (ตะกดุซาด)

 หมูท่ี ่8 ต.ทา่

ชา้ง เชือ่มบา้น

พระพุทธ หมูท่ี ่4

 ต.พระพุทธ อ.

เฉลมิพระเกยีรต ิ

จ.นครราชสมีา

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

กวา้ง 15 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร

 ลกึเฉลีย่ 3 เมตร

 -  - ####### ###### ###### รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

มแีหลง่น ้าไว ้

ใชส้ าหรับ

อปุโภคใน

ฤดแูลง้

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

7 โครงการขดุลอก

คลองอสีานเขยีว

 หมูท่ี ่๖ บา้น

ดา่นทา่แดง

 1.เพือ่เป็นแหลง่น ้า

ส าคญัทาง

การเกษตร            

              ๒. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้     

                       ๓.

 เพือ่ใหร้าษฎรใน

กวา้ง 39 เมตร 

ยาว 66 เมตร ลกึ

 4 เมตร

 - 360,360  -  -  - 1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

               2.

ราษฎรมนี ้า

อปุโภคและ

บรโิภค

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

1662415.55
205144.2

1659750.92
204039.3



8 โครงการขดุลอก

ตะกดุแปรงคุม้

บรูพา หมูท่ี ่12 

บา้นใหม่

 1.เพือ่เป็นแหลง่น ้า

ส าคญัทาง

การเกษตร            

              ๒. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้     

                       ๓.

 เพือ่ใหร้าษฎรใน

พืน้ทีแ่ละใกลเ้คยีง

ไดม้นี ้าไวใ้ชอ้ปุโภค

 บรโิภคและ

การเกษตร

กวา้ง 15 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร

 ลกึจากเดมิเฉลีย่

 2  เมตร

 -  - ####### ###### ###### 1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

               2.

ราษฎรมนี ้า

อปุโภคและ

บรโิภค

ตลอดปี

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการขดุลอก

ฝายหนองบัวร ี

บา้นสามแคว หมู่

 ๔ ต.ทา่ชา้ง-ต.

ล ามลู อ.โนนสงู

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

          2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

ความลกึ ๓.๐๐ 

ม. กวา้ง ๑๕.๐๐

 ม. ยาว 

๑,๓๕๐.๐๐ ม. 

ปรมิาตร ดนิขดุ 

๒๓,๗๐๑.๙๕ 

ลบ.ม.

 -  - ########  -  - ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



10 โครงการขดุลอก

เหมอืงสง่น ้าทุง่

นาใหมต่ัง้แต่

ทางลงส านักงาน

 อบต.ทา่ชา้ง 

จนสดุเขต อบต. 

เชือ่มตอ่เขต

ต าบลพระพุทธ

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

          2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

กวา้ง ๔.๐๐ เมตร

 ยาว ๑,๔๙๐.๐๐

 ม. ลกึ ๑.๕ ม.

######  -  -  -  - ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

11 โครงการขดุลอก

ฝายทา่ปะกงึ 

หมูท่ี ่16 บา้น

โนนไมแ้ดงเหนอื

 1.เพือ่เป็นแหลง่น ้า

ส าคญัทาง

การเกษตร            

              ๒. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้     

                       ๓.

 เพือ่ใหร้าษฎรใน

พืน้ทีแ่ละใกลเ้คยีง

ไดม้นี ้าไวใ้ชอ้ปุโภค

 บรโิภคและ

การเกษตร

ความลกึ ๓.๐๐ 

ม. เนือ้ที ่๑๓ ไร่

 ๒ งาน ๘๘๓ 

ตรว. ปรมิาตรดนิ

ขดุ ๕๓,๒๗๘ 

ลบ.ม.

 - ######  -  -  - 1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

               2.

ราษฎรมนี ้า

อปุโภคและ

บรโิภค

ตลอดปี

ขอรับ

การ

สนับสนุน

จาก

หน่วยงา

นอืน่

12 โครงการขดุ

ลอกทางน ้าล า

ตะคลองหนา้

บา้นผูใ้หญม่านะ

 หมูท่ี ่๖ บา้น

ดา่นทา่แดง

 1.เพือ่เป็นแหลง่น ้า

ส าคญัทาง

การเกษตร            

              ๒. เพือ่

แกไ้ขปัญหาขาด

แคลนน ้า,ภัยแลง้     

                       ๓.

 เพือ่ใหร้าษฎรใน

100,000  -  -  -  - 1.ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

               2.

ราษฎรมนี ้า

อปุโภคและ

กองชา่ง

13 โครงการปลกูป่า

ชมุชนในที่

สาธารณะ หมูท่ี ่

๔ บา้นสามแคว

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

ชมุชนบา้นสามแคว หมูท่ี ่๔  -  -  - 100,000 100,000 ประชาชน

เกดิความรัก

และหวง

แหนแหลง่น ้า

 ลุม่น ้าล า

ส านักงานปลดั



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการขดุลอก

คลองส าโหรง 

หมูท่ี ่๕ บา้น

หนองบัวรี

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

15 โครงการ

กอ่สรา้งผนังกัน้

ตลิง่แมน่ ้ามลู 

หมูท่ี ่๕ บา้น

หนองบัวรี

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

16 โครงการขดุลอก

ตะกดุตาบุง้ หมูท่ี่

 ๕ บา้นหนองบัวรี

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



17 โครงการขดุลอก

ตะกดุตาอนิ หมูท่ี่

 ๕ บา้นหนองบัวรี

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

18 โครงการขดุลอก

เปลีย่นทางน ้า

ล าตะคลองหนา้

บา้นผูใ้หญม่านะ

 หมูท่ี ่๖ บา้น

ดา่นทา่แดง

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการขดุลอก

สระน ้าประปา

หมูบ่า้น หมูท่ี ่๖ 

บา้นดา่นทา่แดง

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



20 โครงการขดุลอก

ตะกดุหมาตาย 

หมูท่ี ่๕ บา้น

หนองบัวรี

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

 -  -  - 100,000 100,000 ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

21 โครงการขดุลอก

และตอ่เตมิ

เหมอืงไสไ้ก ่หมู่

ที ่16 บา้นโนน

ไมแ้ดงเหนอื

1.เพือ่ใหร้าษฎร

ในพืน้ทีแ่ละ

ใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ ้า

เพือ่ประโยชนใ์น

การเกษตร          

           2.เพือ่

แกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้า

ปากเหมอืงกวา้ง

 6 ม. กน้เหมอืง

กวา้ง 1.50 ม. 

ลกึ 1.50 ม. ยาว 

 1,500  ม.

 - 297,970  -  -  - ราษฎรไดใ้ช ้

น ้าใน

การเกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

22 โครงการขดุลอก

ตะกดุยายหมอ 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้   ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ               

          ๓. เพือ่เป็น

แหลง่น ้าส าคญัทาง

การเกษตร

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

 -  -  - 113,200 113,200 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การ เกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง



23 โครงการขดุลอก

ตะกดุยายขาว 

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้   ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ               

 ๓. เพือ่เป็นแหลง่

น ้าส าคญัทาง

การเกษตร

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

 -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การ เกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการขดุลอก

ตะกดุสงวน หมูท่ี่

 8 บา้นตะกดุขอน

 1.เพือ่พัฒนา

แหลง่น ้าสาธารณะ

ใหส้ามารถกักเก็บ

น ้าไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 

        ๒. เพือ่มนี ้า

ในการอปุโภค 

บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ        ๓. 

เพือ่เป็นแหลง่น ้า

ส าคญัทาง

การเกษตร

หมูท่ี ่8 บา้นตะ

กดุขอน

 -  -  - 100,000 100,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การ เกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



25 โครงการขดุลอก

ตะกดุตนีบา้น 

หมูท่ี ่4 บา้นสาม

แคว

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ               

        ๓. เพือ่เป็น

แหลง่น ้าส าคญัทาง

การเกษตร

 -  -  - XXX XXX รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การ เกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

26 โครงการขดุลอก

 และปรับปรงุภมู ิ

ทัศนส์ระน ้าบา้น

หนองบัวร ีหมูท่ี ่

5 บา้นหนองบัวรี

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้   ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ      ๓. เพือ่

เป็นแหลง่น ้าส าคญั

ทางการเกษตร

 -  -  - XXX XXX รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การ เกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

27 โครงการขดุลอก

เหมอืงจากดา่น

ทา่แดง – หนอง

บัวร ีหมูท่ี ่6 

บา้นดา่นทา่แดง

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้   ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ      ๓. เพือ่

เป็นแหลง่น ้าส าคญั

ทางการเกษตร

 - 100,000  - XXX XXX รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การ เกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง



28 โครงการขดุลอก

ตะกดุตาเขือ่น 

หมูท่ี ่12 บา้นใหม่

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้   ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ      ๓. เพือ่

เป็นแหลง่น ้าส าคญั

ทางการเกษตร

 -  -  - XXX XXX รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การ เกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการก าจัด

วชัพชือา่งโกรก

ไมแ้ดง หมูท่ี ่15

 บา้นพมิาน

 1.เพือ่พัฒนาแหลง่

น ้าสาธารณะให ้

สามารถกกัเก็บน ้าไว ้

ใชใ้นฤดแูลง้ ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ               

       ๓. เพือ่เป็น

แหลง่น ้าส าคญัทาง

การเกษตร

 -  -  - XXX XXX รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การ เกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



30 โครงการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหา

สถานการณ์ฝุ่ น

ละอองขนาดเล็ก

 PM2.5

เพือ่สง่เสรมิและ

ป้องกันสขุภาพ

จากหมอกควนั

และฝุ่ นควนัขนาด

เล็ก (PM2.5) แก่

ประชาชน ในพืน้ที่

ต าบลทา่ชา้ง

เขตรับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 

 80  

ภาค

ประชาช

น ให ้

ความส า

คญั มี

ความรู ้

เรือ่ง

การ

ป้องกัน

หมอก

ควนั

และ

ฝุ่ น

ควนั

ขนาด

ประชาชน มี

ความรูเ้รือ่ง

การป้องกัน

โรคจาก

หมอกควนั

และฝุ่ น

ละอองขนาด

เล็ก(PM 

2.5)และ

ผลกระทบ

จากการเกดิ

จากโรค

ส านักงา

นปลดัฯ

31 โครงการปลกู

ตน้ไม ้วนัตน้ไม ้

แหง่ชาติ

เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนอนุรักษ์

แหลง่น ้า ลุม่น ้าล า

คลอง และป่าไม ้

ใหม้คีวามอดุม

สมบรูณ์

เขตรับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

 -  -  - 30,000 30,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอืน

ทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

การ

ปลกู

ตน้ไม ้

ประชาชน

เกดิความรัก

และหวง

แหนแหลง่น ้า

 ลุม่น ้าล า

คลอง และ

ป่าไม ้

ส านักงา

นปลดัฯ

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ)2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรั้บ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า



32 โครงการก าจัด

ผักตบชวาและ

วชัพชืในแหลง่

น ้าสาธารณะ

 1.เพือ่พัฒนา

แหลง่น ้าสาธารณะ

ใหส้ามารถกักเก็บ

น ้าไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 

                    ๒. 

เพือ่มนี ้าในการ

อปุโภค บรโิภค

อยา่งเพยีงพอ      

       ๓. เพือ่เป็น

แหลง่น ้าส าคญั

ทางการเกษตร

เขตรับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละ

ของ

ครัวเรอื

นทีไ่ด ้

ประโยช

นจ์าก

แหลง่น ้า

ราษฎรมี

แหลง่น ้าท า

การ เกษตร

และเลีย้งสตัว์

กองชา่ง

33 โครงการป้องกัน

และแกไ้ขปัญหา

ไฟป่าและหมอก

ควนั

เพือ่เฝ้าระวงัการ

เกดิปัญหาไฟป่า

และหมอกควนั

เขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

อบต.ทา่ชา้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไมเ่กดิเหตุ

ไฟป่าและ

หมอกควนั

ส านักงานปลดั ฯ




